
Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 3016/VIII/20 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 9 stycznia 2020 r. 

 
 
Druk Nr  
Projekt z dnia  

 
 

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia                2020 r.  
 
 

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
na lata 2020-2022”. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) 
oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020), Rada Miejska w Łodzi 
 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni Program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2020-2022”, stanowiący 
załącznik do uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łodzi 

 
 
 

Marcin GOŁASZEWSKI  
 
 

 
Projektodawcą jest 
Prezydent Miasta Łodzi 
 



  2

Załącznik 
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia                2020.  

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁODZI 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. 
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, 

NA LATA 2020-2022 
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Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Łodzi; 
2) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Łódź; 
3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Łodzi; 
4) komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć wydziały (równorzędne komórki 

organizacyjne o innej nazwie) Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne; 
5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie; 
6) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe  

o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy;  

7) konkursach ofert – należy przez to rozumieć otwarte konkursy ofert na realizację zadań 
publicznych dla organizacji pozarządowych, ogłoszone zgodnie z art. 13 ustawy; 

8) zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania publiczne, o których mowa  
w art. 4 ust. 1 ustawy; 

9) KDO – należy przez to rozumieć komisje dialogu obywatelskiego; 
10) ciałach dialogu obywatelskiego – rozumie się przez to wszystkie zespoły i ciała 

opiniodawczo-doradcze, oraz doradczo inicjatywne, działające w obrębie Urzędu Miasta 
Łodzi, w skład w których wchodzi choć jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych. 

11) Portalu – należy przez to rozumieć portal Urzędu Miasta Łodzi, funkcjonujący na stronie 
internetowej: www.uml.lodz.pl/ngo; 

12) partnerstwie lokalnym – należy przez to rozumieć formę współpracy mieszkańców, 
instytucji publicznych, biznesu i organizacji pozarządowych działających na rzecz Miasta, 
współpracujących ze sobą w sposób systematyczny i trwały, szczególnie w obszarze 
rewitalizacji; 

13) inicjatywie lokalnej – należy przez to rozumieć formę współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego 
na rzecz społeczności lokalnej; 

14) Programie mikrograntów – należy przez to rozumieć program udzielania niewielkich 
dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy; 

 
Rozdział 2 

Adresaci Programu 
 

§ 2. Adresatami Programu są organizacje pozarządowe. 
 

Rozdział 3 
Zasady współpracy 

 
§ 3. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na następujących 

zasadach: 
1) pomocniczości, zgodnie z którą Miasto przekazuje zadania do bezpośredniej realizacji 

organizacjom pozarządowym tam, gdzie istnieją ku temu odpowiednie warunki 
organizacyjne i finansowe; 

2) suwerenności stron, zgodnie z którą zarówno Miasto jak i organizacje pozarządowe nie 
mogą ograniczać swojego prawa do samostanowienia; 
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3) partnerstwa, tj. równości stron, wspólnego definiowania problemów i celów oraz łączenia 
zasobów w celu ich realizacji; 

4) efektywności, która polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie jak najlepszych 
efektów przy jak najmniejszych nakładach i poszanowaniu publicznych i prywatnych 
zasobów; 

5) uczciwej konkurencji, tj. włączania do współpracy na równych prawach wszystkich 
zainteresowanych podmiotów; 

6) jawności, zgodnie z którą wszystkie aspekty współpracy są dostępne dla 
zainteresowanych, a wyniki współpracy są upowszechniane w sposób zapewniający 
dostęp do nich; 

7) dostępności, zgodnie z którą zarówno Miasto, jak i organizacje pozarządowe dokładają 
wszelkich starań, by zapewnić możliwości udziału we współpracy wszystkim 
mieszkańcom i mieszkankom Miasta – w tym szczególnie osobom  
z niepełnosprawnościami, z zachowaniem zasady „racjonalnego usprawnienia”  
w rozumieniu w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. 
poz.1169). 

 
Rozdział 4 

Płaszczyzny współpracy, obszary i cele współpracy 
 

§ 4.  Głównym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego  
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną,  
a organizacjami pozarządowymi.  
 

§ 5. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących 
płaszczyznach: 
1)  płaszczyzna I – współpraca w zakresie tworzenia i realizacji polityk publicznych -  

Cel szczegółowy: włączenie organizacji pozarządowych w proces tworzenia i aktualizacji 
strategii i programów (od diagnozowania problemów przez planowanie, konsultowanie  
i ocenę); 

2) płaszczyzna II – współpraca przy realizacji zadań publicznych, inicjatyw i projektów -  
Cele szczegółowe:  
a) zwiększenie roli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych jako realizatorów 

zadań publicznych w Mieście, 
b) rozwój różnych form współpracy niefinansowej Miasta z organizacjami 

pozarządowymi i grupami nieformalnymi, 
c) zwiększenie liczby partnerstw projektowych pomiędzy Miastem i organizacjami 

pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych; 
3) płaszczyzna III – w zakresie wzmacniania infrastruktury i warunków społecznej 
aktywności - ele szczegółowe:  

a) stworzenie przyjaznych warunków do rozwoju aktywności obywatelskiej  
i prowadzenia działań w ramach organizacji pozarządowych i grup nieformalnych  
w Mieście, 

b)  wspieranie procesów integracji sektora pozarządowego w Mieście,   
c)  budowanie świadomości roli partnerstw lokalnych w Mieście. 
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Rozdział 5 
Zadania wraz z harmonogramem realizacji 

 
§ 6. Zestawienie zadań priorytetowych w zakresie współpracy, planowany czas 

realizacji poszczególnych zadań w formie powierzenia lub wsparcia oraz planowane do 
osiągnięcia efekty, stanowią załącznik do Programu. 
 

Rozdział 6 
Finansowanie realizacji zadań publicznych, wysokość środków planowanych na 

realizację programu 
 

§ 7. 1. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom 
pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Miasta, zgodnie z zapisami kolejnych 
programów rocznych oraz ze źródeł pozabudżetowych.  

2. Środki planowane na realizację programu wieloletniego określa się w wysokości do 
178 mln zł, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wysokość środków, o których mowa w ust. 2 może ulec zmianie w zależności od 
wysokości środków zaplanowanych corocznie w budżecie Miasta. 

4. Zadania z zakresu administracji rządowej bądź zadania własne dofinansowane przez 
dysponentów środków budżetu państwa są realizowane do wysokości środków otrzymanych 
na te cele. 

 
Rozdział 7 

Roczny program współpracy 
 
§ 8. 1. Program wieloletni powstał w oparciu o postanowienia zawarte w rocznym 

programie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, przyjętym na podstawie 
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Roczny program 
współpracy precyzuje cele i zakres współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz 
wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w danym roku budżetowym.  

2. Projekty rocznych programów są przygotowywane we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, odbywającej się m.in. na forum KDO oraz opiniowane są przez Łódzką 
Radę Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej ŁRDPP. 

 
Rozdział 8 

Ocena realizacji Programu 
 

§ 9. 1. Za koordynację, monitoring i ewaluację Programu odpowiada Prezydent.  
2. Analiza rzeczywistych efektów współpracy finansowej i pozafinansowej będzie 

zawarta w corocznych sprawozdaniach cząstkowych (tj. w sprawozdaniach z realizacji 
rocznych programów współpracy) oraz w sprawozdaniu z realizacji Programu, opracowanym 
po zakończeniu jego obowiązywania. Dokumenty te będą zamieszczane na stronach Portalu 
niezwłocznie po ich opracowaniu. 

3. Okres realizacji programu: od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022. 
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Załącznik 
do Programu 

 
Rozwiązania o charakterze systemowym w zakresie współpracy Miasto – Organizacje pozarządowe (NGO)/Zakres przedmiotowy 
programu 
 
L.p. 
 

ZADANIE  OKRES 
REALIZACJI 
 

WYDZIAŁ/BIURO 
 

REZULTAT 

 
I. Rozwiązania w zakresie współpracy pozafinansowej 
 

 
 
 

1.  Promowanie różnych form współpracy Miasta z 
organizacjami pozarządowymi (w tym partnerstw 
lokalnych, ciał dialogu obywatelskiego - od zespołów 
roboczych/zadaniowych po KDO i ŁRDPP): 
 
 

2020-2022 Biuro ds. Partycypacji 
Społecznej/Biuro 
Rzecznika Prasowego 
Prezydenta Miasta 

- Przekazywanie informacji 
dotyczących działalności ciał 
dialogu podczas wybranych 
konferencji prasowych 
poświęconych działalności 
Biura ds. Partycypacji 
Społecznej, 
- wydanie publikacji 
informacyjnej (kompendium 
wiedzy dot. współpracy Miasta 
z NGO) 
- wysyłka informacji prasowych 
o ważnych wydarzeniach dla III 
sektora, przygotowanie 
infografik, promocja wydarzeń 
poprzez media 
społecznościowe, stronę 
uml.lodz.pl/ngo itp. 
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2.  Organizacja Forum ciał dialogu  obywatelskiego w Łodzi 
(konferencja sieciująca) 
 

2021-2022 Biuro ds. Partycypacji 
Społecznej 

Liczba Forów ciał dialogu 

3. Włączenie organizacji pozarządowych i ciał dialogu 
obywatelskiego w tworzenie lub aktualizację strategii i 
programów powstających w UMŁ 

2020-2022 Biuro Strategii 
Miasta/Wydziały 
opracowujące polityki 
sektorowe/Miejskie 
jednostki 
organizacyjne 

Liczba organizacji 
zaangażowanych w prace ciał 
dialogu 

4.  Wypracowanie zasad powoływania zespołów roboczych 
/zadaniowych 

2020 Biuro ds. Partycypacji 
Społecznej 

Zasady powoływania zespołów 

5.  Wypracowanie lub aktualizacja zasad korzystania zasobów 
miejskich jednostek organizacyjnych 

a) korzystanie z zasobów miejskich jednostek 
organizacyjnych kultury, placówek oświatowych.  

b) stworzenie bazy zasobów wspólnych (realizacja 
zapisu z PRK 2020+ dla Miasta Łodzi) – z opcją 
możliwości wypracowania rozwiązania dla 
różnych jednostek organizacyjnych 

 

 
 
2021 
 
 
2020 

 
 
Wydział Edukacji 
 
 
 
Wydział Kultury  
 
 
 
 

 
 
Zarządzenia Prezydenta  
z zasadami korzystania  
z zasobów 
 
Stworzenie zakładki na stronie 
Urzędu Miasta Łodzi z bazą 
zasobów jednostek kultury 

6.  Aktualizacja zasad konkursu dot. użyczania lokali 
organizacjom pozarządowym  

corocznie Biuro ds. Partycypacji 
Społecznej/Wydział 
Dysponowania 
Mieniem 
 
 

Zaktualizowane zasady 
konkursu, konsultowane  
z ŁRDPP 
 

7. 

Opracowanie koncepcji działania Centrów Aktywności 
Lokalnej/Mieszkańców na terenie Miasta  

2020 Biuro ds. 
Rewitalizacji, Biuro 
ds. Partycypacji 
Społecznej  

Zasady tworzenia i prowadzenia 
centrów 



  8 

8. 
Powołanie zespołu/zespołów do opracowania zasad 
realizacji zadań wpisanych do projektów rewitalizacyjnych 
na podstawie wypracowanych modeli. 

2020-2022 Biuro ds. 
Rewitalizacji/Biuro 
ds. Partycypacji 
Społecznej 

Zasady realizacji zadań 
wpisanych do projektów 
rewitalizacyjnych na podstawie 
wypracowanych modeli 

9.  

Wypracowanie koncepcji i uruchomienie przedsiębiorstwa 
społecznego z udziałem Miasta Łódź i partnerów 
społecznych aktywizującego osoby z obszaru rewitalizacji 

2020-2022 Biuro ds. 
Rewitalizacji 

Powołanie przedsiębiorstwa 
społecznego w formie 
spółdzielni/spółki lub 
wprowadzenie zleceń usług 
publicznych w oparciu  
o klauzule społeczne  

10.  
Włączenie organizacji pozarządowych w proces wdrażania 
nowych narzędzi partycypacji społecznej (np. panel 
obywatelski) 

2020-2022 Biuro ds. Partycypacji 
Społecznej 

Powołanie zespołów z udziałem 
przedstawicieli NGO (np. 
zespół ds. łódzkiego panelu 
obywatelskiego) 

II. Rozwiązania w zakresie współpracy finansowej 
1. Rozwój Miejskiego Programu Mikrograntów (np. poprzez 

wprowadzenie tematycznych programów grantowych) 
2020-2022 Biuro ds. Partycypacji 

Społecznej wraz z 
właściwymi 
jednostkami 
organizacyjnymi  

Liczba zadań sfinansowanych  
w ramach programu 
Mikrograntów/Ilość środków 
przeznaczonych na realizację 
Programu 

2.  Włączenie organizacji pozarządowych do realizacji 
zamówień na dostawę usług i towarów w postępowaniach 
do 30 tys. Euro.  

 

2020 Wydział Zamówień 
Publicznych/Wydziały 
prowadzące 

Zmiana zapisów regulaminu 
zamówień publicznych w 
zakresie zamówień do 30 tyś. 
euro w zakresie upublicznienia 
zapytań ofertowych 
 

3.  Promocja idei projektów partnerskich UMŁ i NGO 
realizowanych ze źródeł pozabudżetowych  

 

2020-2022 Biuro Strategii 
Miasta/Biuro ds. 
Partycypacji 
Społecznej 

Wypracowanie 
planu/harmonogramu zadań do 
których UMŁ będzie szukał 
partnerów pozarządowych 
(informacja na stronie 
www.uml.lodz.pl/ngo) 
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4. Wprowadzenie zmian w zakresie zasad pracy komisji 
konkursowych. 

2021 ŁRDPP/Komórki 
ogłaszające konkursy 
ofert 

Zmiany w zasadach pracy 
komisji konkursowych 
  

5. Wypracowanie zasad w zakresie oceny celowości i 
realizacji zadań w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 
kwietnia 203 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2020 Biuro ds. Partycypacji 
Społecznej 

Zarządzenie Prezydenta  

6.  Weryfikacja oceny formalnej i merytorycznej oceny ofert 
w trybie konkursowym (np. zmiana kryteriów oceny 
formalnej, wprowadzenie możliwość e-podpisu w formie 
epuap. )  

2020 Biuro ds. Partycypacji 
Społecznej 

Aktualizacja Zarządzenia 
Prezydenta Miasta 

7.  Aktualizacja zasad konkursu w ramach Funduszu 
Wkładów Własnych dla NGO 
 

Corocznie  Biuro ds. Partycypacji 
Społecznej 

Zaktualizowane zasady 
konkursu, konsultowane  
z ŁRDPP 

8.  

Aktualizacja zasad aplikowania i oceny zadań w ramach 
tzw. Inicjatywy lokalnej 

2020 Biuro ds. Partycypacji 
Społecznej 

Zarządzenie Prezydenta Miasta 
zawierające zaktualizowane 
zasady, skonsultowane  
z ŁRDPP i organizacjami 
pozarządowymi 

 



  10

 
Zadania wieloletnie planowane do zlecenia organizacjom pozarządowym 
 
 
I. Nowe zadania związane z realizacją funkcji społecznych zaplanowanych w Projektach 1-8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi  
 
 
Od 2020 r. Biuro ds. Rewitalizacji oraz właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu będą prowadziły współpracę finansową poprzez 
realizację/zlecenie następujących zadań: 
 
 
 

 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Tryb 
realizacji 

 
1.  
 

usługi polegające na promocji i organizacji wolontariatu w ramach działalności wspomagającej funkcje 
społeczne przewidziane w projektach 1,4,7,8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi oraz pod kątem 
rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 

Od 2022 przetarg 

2.  
 

usługi polegające na przeprowadzeniu animacji  społeczno – kulturalnej, działaniach edukacyjnych i 
promocyjnych, wspomagające wprowadzenie nowych funkcji społecznych na obszarze projektów 1-8 
Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi wynikających z Programów Funkcjonalno-Użytkowych– m.in. 
mieszkania chronione, Domy Dziennego Pobytu, Punkt Pracy Socjalnej, Filie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Centra Aktywności Lokalnej/świetlice środowiskowe, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
Centrum Wolontariatu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Centrum Wsparcia i Rozwoju, Centrum 
Obywatelskiego realizowane w ramach projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Od 2022 Przetarg  

3.  wybór operatorów na prowadzenie wprowadzonych nowych funkcji społecznych na obszarze Projektów  
1-8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi - mieszkań chronionych, Centrów Aktywności 
Lokalnej/świetlic środowiskowych, Miejskiego Centrum Wolontariatu, Centrum Wsparcia i Rozwoju, 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Obywatelskiego 

Od 2020 Konkurs   
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II. Zadania wieloletnie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Łodzi 
 
 Nazwa zadania Okres realizacji Tryb 

  
1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (w tym kół zainteresowań, 

świetlic, klubów i ognisk wychowawczych) 

01.01.2018-
31.12.2020 

Konkurs 

2. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez 
wychowawcę 

01.01.2019-
31.12.2020 

Konkurs 

3. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 01.05.2018-
30.04.2023 

Konkurs 

4. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego 01.05.2018-
30.04.2023 

Konkurs 

5. Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy 
zastępczej 

01.05.2018-
30.04.2021 

Konkurs 

6. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym 
w schroniskach i noclegowniach 

01.01.2018-
31.12.2020 

Konkurs 

7. Realizacja programu osłonowego pn. „Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych” 01.01.2019-
31.12.2021 

Konkurs 

8. Realizacja programu osłonowego pn. „Świetlica dla osób bezdomnych” 01.01.2019-
31.12.2021 

Konkurs 

9. Prowadzenie „Autobusu dla bezdomnych i potrzebujących” 01.01.2019-
31.12.2021 

Konkurs 

10. Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa 01.01.2019-
31.12.2021 

Konkurs 

11. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 01.01.2018-
31.12.2020 

Konkurs 

12. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 01.01.2018-
31.12.2020 

Konkurs 

13. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  01.05.2018- Konkurs 
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dla osób z zaburzeniami psychicznymi 31.12.2021 
14. Prowadzenie dziennych domów pomocy 01.05.2018-

31.12.2021 
Konkurs 

15. Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 01.01.2019-
31.12.2021 

Konkurs 

16. Prowadzenie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 01.05.2018-
31.12.2021 

Konkurs 

17. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 01.07.2018-
30.06.2023 

Konkurs 

18. Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej 01.05.2018-
31.12.2021 

Konkurs 

19. Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 01.01.2016-
31.12.2020 

Konkurs 

20. Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym 01.01.2016-
31.12.2020 

Konkurs 

21. Zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin  
w formie dożywiania 

01.01.2019-
31.12.2021 

Konkurs 

22. Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej 
dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym 

01.01.2019-
31.12.2021 

Konkurs 

23. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji 
społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu 

01.01.2019-
31.12.2021 

Konkurs 

24. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób 
uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program 
terapeutyczny 

01.01.2016-
31.12.2020 

Konkurs 

25. Realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób z problemem narkotykowym, 
które ukończyły program terapeutyczny 
 
 

01.01.2019-
31.12.2021 
 

Konkurs 

26. Realizacja programów reintegracji społecznej osób z problemem narkotykowym, które ukończyły 
program terapeutyczny 

01.01.2019-
31.12.2021 
 
 

Konkurs 
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III. Zadania wieloletnie realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
1. wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi, w formie świadczenia 

usług tłumacza języka migowego  
2018-2020 Konkurs 

2. profilaktyka ciąż wśród nastolatek oraz profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, w tym 
profilaktyka HIV i AIDS 

2020-2022 Konkurs 

IV. Zadania wieloletnie realizowane przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej w latach poprzednich, a kontynuowane od roku 2020 
1. Promocja i organizacja Wolontariatu 2021-2022 Konkurs 
2.  Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych 2021-2022 Konkurs 
V. Zadania wieloletnie realizowane przez Wydział Kultury  
1 

Prowadzenie Spółdzielni Kultury  
Wydział Kultury  2020-2024 

Zadanie nie 
finansowe 

  
2. Prowadzenie Centrum Mieszkańców /Osiedlowy Klub 

Aktywności na osiedlu Nowosolna  
Wydział Kultury 2022-2024 

Konkurs 
  

 


