
Harmonogram otwartych konkursów ofert  
dla organizacji pozarządowych  

na realizację zadań Miasta w 2008 r.  
(łącznie z zadaniami finansowanymi z rezerwy celowej 

budżetu Miasta na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi) 

 

Lp. Wydział / jednostka 
organizacyjna  Zakres tematyczny konkursu Planowany termin 

ogłoszenia konkursu 

1. Wydział Edukacji 

1. Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży 
2. Organizacja wypoczynku letniego. 
3. Prowadzenie zajęć skierowanych do mniejszości 

etnicznych i kulturowych, wzmacniających pozytywne 
zachowania społeczne oraz zajęć dla dzieci  
i młodzieży, promujących zachowanie tolerancji dla 
różnorodności kulturowej. 

 

- kwiecień 2008 r. 
 
- czerwiec 2008 r. 

2. Wydział Kultury 1. Wspieranie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie 
kultury, sztuki i ochrony tradycji  
a) zadania realizowane w terminie 15 marzec – 31 sierpień 

2008 r., 
b) zadania realizowane w terminie 1 wrzesień –  

31 grudzień 2008 r. 
2. Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych 

publikacji związanych z Łodzią (zadanie realizowane  
w terminie 1 kwiecień – 10 grudzień 2008 r.). 

3. Wspieranie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie 
kultury, sztuki i ochrony tradycji realizowanych w formie 
publikacji czasopism kulturalnych (zadanie realizowane  
w terminie 1 wrzesień – 31 grudzień 2008 r.).  

 

 
 
do 15 lutego 2008 r. 
 
do 31 maja 2008 r. 
 
do 30 marca 2008 r. 
 
 
do 31 maja 2008 r. 
 
 

3. Wydział Sportu 
 
 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
a) szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach 

sportowych, 
b) sportowe wyjazdy zagraniczne młodzieży, 
c) upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, 
d) szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych, 
e) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, 
f) zapewnienie bezpieczeństwa osób kapiących się  

i pływających, 
g) konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej 

użytkowanej przez kluby sportowe, niezbędnej do 
szkolenia dzieci i młodzieży. 

 
2.  Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i 

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

- luty/marzec 2008 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 25-30 kwietnia 2008 r. 

4. Wydział Spraw Społecznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wspieranie działalności na rzecz podnoszenia poziomu 
wiedzy, profesjonalizacji realizacji zadań publicznych  
i podnoszenia standardu usług organizacji pozarządowych, 
a także rozwoju wolontariatu i tworzenia partnerstw 
osiedlowych/lokalnych. 

a) prowadzenie działań animacyjnych dotyczących 
tworzenia partnerstw osiedlowych /lokalnych, 

 
b) zorganizowanie konferencji dotyczącej współpracy 

Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz 
problemów istotnych dla łódzkiego III sektora. 

 

2. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, w tym: 
a) rehabilitacji leczniczej w domu osoby 

niepełnosprawnej, 
b) rehabilitacji leczniczej poza domem osoby 

niepełnosprawnej, 
c) rehabilitacji psychologicznej dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin, 

 
 
 
 

 
- 22 marca 2008 r. 
 
 
 
 
 
- do końca lutego 2008 r. 



d) zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności 
samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych. 

3. Organizowanie imprez kulturalnych, w tym o charakterze 
integracyjnym. 

5. Wydział Zdrowia Publicznego 1. Promocja zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości 
życia osób starszych. 

2. Edukacja i promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży  
z Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 

- czerwiec 2008 r. 

6. Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości  
i Miejsc Pracy 
 
 

1. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych  
w zakresie rynku pracy 

a) dofinansowanie inicjatyw dotyczących rynku pracy  
w zakresie szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej, 
w szczególności poprzez wsparcie w procesie 
poszukiwania pracy, zdobycia doświadczenia 
zawodowego, uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, 
praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy oraz 
skonfrontowania jej z wymogami rynku pracy, a także 
przywrócenie pozytywnych postaw wobec pracy. 

 

III kwartał 2008 r. 
(środki z rezerwy celowej, 
jeśli organizacje 
pozarządowe wystąpią  
z propozycjami realizacji 
zadania). 

7. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

1. Realizacja zadań wynikających z Programu Rozwoju 
Rodzicielstwa Zastępczego, w tym: 
a) Przeprowadzenie kampanii rodzicielstwa 

zastępczego. 
b) Opracowanie i wdrożenie kompleksowej metody 

obejmującej procedury i procesy  pracy z rodziną na 
rzecz jej reintegracji, a także opracowanie i wydanie 
informatora upowszechniającego niniejszy program 
oraz wypracowaną metodę szkolenia na bazie metody 
obejmującej procedury i procesy pracy z rodziną na 
rzecz jej reintegracji, informacje dla wszystkich osób 
pracujących na rzecz dziecka i rodziny, 
specjalistyczne dla realizatorów programu. 

c) Prowadzenie działań terapeutyczno  – edukacyjnych 
z rodzinami, których dzieci czasowo umieszczone są 
w opiece zastępczej, poprzez organizację turnusów 
edukacyjno  - terapeutycznych dla rodziców z 
dziećmi. 

 

2. Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy 
społecznej. 
a) prowadzenie domów pomocy społecznej, 
b) aktywizacja osób wykluczonych społecznie (rodzin 

zagrożonych eksmisją), 
c) prowadzenie Domu Dziennego Pobytu  

w dzielnicy Łódź-Bałuty, 
d) program przeciwdziałania marginalizacji dzieci  

i młodzieży z dzielnicy Łodź-Widzew „Kontra”, 
e) realizacja programu profilaktycznego dla dzieci  

i młodzieży zagrożonych patologią społeczną  
w dzielnicy Łódź-Śródmieście, 

f) „Wybieram wolontariat”- promowanie idei 
wolontariatu. 

 

 

- luty/marzec  2008 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- luty 2008 r. 
 
 
- marzec 2008 
 

 
 

 


