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Sprawozdanie Prezydenta Miasta Lodzi z realizacji "Programll wspolpracy Miasta 
Lodzi Z organizacjami Pozarzlldowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 usl. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie, 
na rok 2018". 





Sprawozdanie z realizacji "Programu wsp61pracy Miasta Lodzi z organizacjami 
pozarz:tdowymi oraz podmiotami, 0 kt6rycb mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietoia 2003 r. 0 dzialaloosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie, na rok 
2018". 

"Program w5pOlpracy Miasta Z organizacjami pozarz.<'tdowymi oraz podmiotami, 
o kt6rycb mowa w art. 3 Ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie, na rok 2018" z05tal przyjcrty uchwal(} Rady Miejskiej w Lodzi 
Nr LXIVI602/171 z dnia I3 grudnia 2017 r. 

W realizacji ww. Programu braly udzial nast~puj~ce kom6rki Urz¢u Miasta Lodzi (wg 
stanu na rok 2018): 

I) Biuro Obslugi Inwestora i Wsp6lpracy z Zagraniq w Departamencie Prezydenta; 
2) Siuro Miejskiego Konserwatora Zabytk6w w Departamencie Architektury i Rozwoju; 
3) Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju; 
3) Siuro ds. Rewitalizacji w DepartamencieArchitektury i Rozwoju; 
4) Biuro Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki w Departamencie Partycypacji 

Spolecznej i Kultury; 
5) Biuro ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury; 
6) Wydzial Kultury w Departamencie Partycypacji Spoleczoej i Kultury; 
7) Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta; 
8) Wydzial Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych; 
9) Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych; 
10) Wydzial Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych; 
II) Wydzial Zarojdzania Kontaktarni z Mieszka6carni w Departamencie Obslugi 

i Administracji; 
13) Z~d Dr6g i Transportu. 

Wsp61praca z organizacjami pozaI"U!dowymi miala charakter zar6wno finansowy, jak 
i pozafinansowy. 

W ramach realizacji ww. Programu ogloszono 56 otwartych konkurs6w ofert dla 
organizacji pOzaIZ(}dowych. W ich wyniku zawarto 466 um6w na realizacjcr zadail 
publicznych (w tym 29 um6w wieloletnich) z 303 organizacjami pozarz<tdowymi. Wsr6d nich 
32 organizacje pOzaI"U!dowe realizowaly zadania publiczne we wsp61pracy z Urzcrdem Miasta 
Lodzi po raz pierw5ZY. 

Informacje na temat wynik6w otwartych konkurs6w ofert zamieszczane byly 
kaZdorazowo w Siuletynie Infonnacji Publicznej oraz na stronie www.uml.lodz.pl w zakladce 
organizacje p0zarz<tdowe. 

Szczeg610we dane dotyczace ww. wsp61pracy zawiera arkusz tabeli pn. ..konkursy 
ofert", stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

Zadania publiczne zlecane byly rowniez w trybie i na zasadach przewidzianych 
w ustawie Prawo zam6wieit publicznych oraz zgodnie z art. 19a. ustawy 0 dzialalnosci 
poZytku publicznego i 0 wolontariacie (tryb uproszczony - pozakonkursowy). 

Szczeg610we dane dotyczace wsp6!pracy 0 charakterze finansowym zawiera tabela. 
stanowiaca zalacznik nr 2 do niniej szego sprawozdania. 
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W ramach realizacji ww. Programu prowadzona byla takZe wsp6Jpraca 0 charakterze 
pozafinansowym. Ta forma wsp6lpracy z organizacjami po~dowymi obejrnowala 
w 2018 r. nastypujilce dzialania: 

1) Dzialalnosc L6dzkiej Rady Dzialalnosci POZytku Publicznego. 

W dniu 26 stycznia 2016 r. zamtdzeniem Nr 2722NIV16 Prezydenta Mias'a Lodzi 
powolana zostala L6dzka Rada Dzialalnosci PoZytku Publicznego III kadencji. 

W 2018 roku odbylo siy 6 posiedzeiJ. L6dzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego. 
Obsrugil i organizacjil spotkaiJ. zajrnowalo silt Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Polityki Spolecznej i Kultury, a planowaniern prac Rady jej 
przewodnicZ4CY Pelnomocnik Prezydeota Miasta Lodzi ds. Wsp61pracy z Organizacjami 
Po~dowymi. 

L6dzka Rada Dzialalnosci Pozytku Publicznego jest orgaoem konsultacyjno
doradczym, kt6rego zadaniem jest m.in. wyraZanie opinii w zakresie wsp61pracy Miasta 
z organizacjami pozamtdowymi. W 2018 r. Rada podj,la 7 uchwal dotycZllcych: 

przyjycia "Programu wsp6lpracy Miasta Lodzi z organizacjami pOzaI'Zildowymi oraz 
podmiotami, 0 kt6rych mowa w art. 3 us!. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie, na rok 2019"; 

- wydania opinii na temat projektu "Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii oa 
rok 2019", "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi'lZywania Problem6w 
Alkoholowych oa rok 2019" oraz "Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie oa rok 2019"; 
wniosku L6dzkiej Fundacji Rehabilitacji "Kamien Milowy" dotycZ4cego umorzenia 
zaleglego podatku cd nieruchomosci za dzierZawiony budynek przy ul. Siemiradzkiego 
4-8; 

- wydania opinii na temat zasad udostypniania na woloej licencji efektow projekt6w 
fmansowanych z budZetu Miasta Lodzi; 
wydania opinii na ternat projektu "Programu Wsparcia i Rozwoju Edukacji Kulturalnej 
w Lodzi"; 

- wydania opinii oa ternat aktualizacji "Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dia Miasta Lodzi"; 
- wydania opinii oa temat projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 marca 2018 r. 

w sprawie przyj~cia "Programu opieki oad zwierzcrtami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwiefZ<}t w Lodzi na rok 2018". 

W 2018 r. L6dzka Rada Dzialalnosci PoZytku Publicznego brala r6wniez udzial 
w konsultacjach, kt6re dotyczyly: 

- projektu "Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci 
zwiel74t w Lodzi na rok 2018"; 
aktualizacji "Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Lodzi"; 

- projektu "Programu Wsparcia i Rozwoju Edukacji Kulturalnej w Lodzi"; 
- projekt6w ,.Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkornanii na rok 2019", 

"Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¥ywania Problem6w Alkoholowych oa rok 
2019" oraz "Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrooy 
Ofiar przernocy w Rodzinie na rok 2019"; 

_ zalozeri do Miejskiego Programu Mikrogrant6w w Lodzi oraz Funduszu Wkladow 
Wlasnych dla projekt6w realizowanych przez NGO; 

_ projektu "Programu wsp6Jpracy Miasta Lodzi z organizacjami poZ8.fZ1!dowyrni oraz 
podmiotami, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie, na rok 2019". 
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2) Dzialalnosc Komisji Dialogu Obywatelskiego. 

Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO) to ciala doradcze i inicjatywne, ktore mogC} 
bye powolywane przez organizacje pozaI"ZC}dowe w danych obszarach Zycia spolecznego (np. 
niepemosprawnose, sport, edukacja, ekologia). Komisje te majC} umoiliwiac wykorzystanie 
wiedzy przedstawicieli III sektora oraz synergilt dzialan Urzltdu Miasta Lodzi oraz organizacji 
pozat74dowych przy ksztahowaniu polityk publicznych. 

Do zadan KDO, w szczegolnosci nale:ty: 
- konsultowanie i wsp6ltworzenie dokumentow i projektow aktow wydawanych przez 

wladze Miasta w zakresie dzialalnosci danej KDO; 
- opiniowanie dokument6w i projektow akt6w prawnych wydawanych przez organy Miasta 

w zakresie dzialalnosci danej KDO; 
- wSpOlpraca z wlaSciwC} komorkC} organizacyjnC} w celu polepszenia efektywnosci dzialail 

kierowanych do mieszkailcow Miasta; 
- konsultowanie projekt6w ogloszen konkursowych dla organizacji pozaI"ZC}dowych 

w obszarze dzialalnosci danej KDO; 
- uzgadnianie wspolnie z przedstawicielami wlasciwej komorki organizacyjnej zakresu 

priorytetowych zadan publicznych zlecanych organizacjom pOzaI"ZC}dowym w obszarze 
dzialalnosci danej KDO; 

- diagnoza potrzeb grup docelowych organizacji pOZ3.IZC}dowych, dzialaj(}cych w danej 
KDO; 

- wystltpowanie do organ6w Miasta z wnioskami w zakresie swojej dzialalnoki; 
- wspolpraca z Pelnomocnikiem Prezydenta Miasta Lodzi ds. Wsp61pracy z Organizacjami 

Pozat74dowymi i L6dzk~ Ra~ Dzialalnosci Poiytku Publicznego. 

W 2018 roku dzialaly nast~puj~ce Komisje Dialogu Obywatelskiego: 

- KDO ds. Roworodnosci i przeciwdzialania dyskryminacji; 
- KDO ds. Kultury; 

KDO ds. wdrallmia Konwencji 0 Prawach Os6b Niepemosprawnych i rozwi<tZYWania 
problem6w osob z niepelnosprawnosciami; 

- KDO ds. Polityki Demograficznej i Wsp61pracy Mi~dzypokoleniowej; 
- KDO ds. Ocbrony zwie~t i przeciwdzialania bezdornnosci zwierzC}t; 

KDO ds. Rodziny, Dzieci i Mlodziety; 
- KDO ds. Rewitalizacji ; 

KDO ds. Przeciwdzialania uzale:Znieniom; 
- KDO ds. Sportu Powszecbnego; 
- KDO ds. Polityki lokalowej. 

Szczeg610we inforrnacje na temat dzialalnosci Komisji Dialogu Obywate lskiego 
SC} dostltpne na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi w zakladce orgaruzaCJe 
pOZ3.IZC}dowe pod adresem: 
https:lluml.lodz.pVdla-mieszkancowllodzianie-decydujalngolkomisje-dialogu
obywatelskiegol 

3) Zespoly robocze zlozone z przedstawicieli Urz'tdu Miasta Lodzi i organizacji 
pozal'U}dowych. 

a) zespOl ds. preferencji najmu, ktory rozpatruje wnioski organizacji pozaI"ZC}dowych 
dzialajC}cych w r6:inych sferach pozytku publicznego i prowadUlcych dzialania 
wpisuj(}ce silt w polityklt Miasta 0 obnizenie stawki czynszu zwiC}ZaDego z najmem do 
50%; 
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b) zesp61 ds. monitorowania "Programu Wspierania Rodziny w Lodzi na lata 2018-
2020"; 

c) zesp61 robeczy opracowuj'lcy zalozenia i regulamin "Programu rezydencji 
artystycznych w Lodzi"; 

d) zesp61 ds. opracowania "Wieloletniego Programu DzialaIiAntydyskryminacyjnych"; 
e) zesp61 roboczy ds. prawidlowej realizacji zadaIi w ramach Budzetu Obywatelskiego 

w miescie Lodzi; 
f) Rada Programowa ds. Budi:etu obywatelskiego w MieScie Lodzi, wypracowuj'lca dla 

Prezydenta Miasta Lodzi rekomendacje zmian w zasadach budzetu obywatelskiego. 

4) Wsparcie realizacji projekt6w - partnerstwa w projektacb. 

a) Wspieranie dzialalnosci L6dzkiego Centrum Obywatelskiego na Sr6dmiesciu 
we wsp6lpracy z .Centrum Promocji i Rozwoju lnicjatyw Obywatelskich OPUS; 

b) Wsp6/praca z Fundacj~ TOMY przy organizacji Mi~dzynarodowego Festiwa!u 
Wolontariatu Kontakt L6di 2018. Festiwal to cykl praktycznych dzialaIi na rzecz 
Miasta przy udziale wolontariuszy ze spolecznosci lokalnej, innych cz<;sci kraju i zza 
granicy. Jego celem jest szerzenie idei wolontariatu. pokazanie przykJadow 
pozytywnego oddzialywania na otaczaj,!C'l nas rzeczywistosc oraz wsp6lpracy 
na rzecz Miasta i jego mieszkailc6w. 

5) Wsparcie wolontariatu. 

a) wsp61praca ze Stowarzyszeniem Mlodziezy i Os6b z Problemami Psychicznymi, 
Ich Rodzin i Przyjaci61 "Pomost" w ramach zadania publicznego, dotycUlcego 
promocji i organizacji wolontariatu, w zakresie zorganizowania i prowadzenia dzialari 
obejmuj,!cych promocj<; i organizacj<; wolontariatu w miescie Lodzi; 

b) wspolorganizacja Mi~dzynarodowego Festiwa!u Wolontariatu Kontak! L6d" 2018 
(we wspolpracy z Fundacj~ TOMy); 

c) wsparcie realizacji L6dzkiej Gali Wolontariatu zorganizowanej z okazji Dnia 
Wolontariusza (wsp61praca z Regionalnym Centrum Wolontariatu "Centerko"); 

d) organizacja wolontariatu w ramach Mistrzostw Swiata FlFA U-20 Polska 20 19 
(wspolpraca z Polskirn Zwi¢<iem Pilki Nomej). 

6) Organizacja i wsp6lorganizacja spotkaii, konferencji oraz udzial w wydarzeniach. 

a) organizacja i udzial w spotkaniach oraz wizytach studyjnych w Lodzi przedstawicieii 
samoI"Zlld6w i organizacji poZ3I"Z<ldowych z Ukrainy; 

b) organizacja i udzial w wizytach studyjnych student6w z Wydziaru Ekonomiczno
Socjologicznego UL; 

c) wsp6lorganizacja imprez profilaktycznych. edukacyjnych i integracyjnych np.: "Piramida 
Dobrej Woli", "Marsz Bialej Laski", ,,1ak. widz<; wolnosc" (w ramach Swiatowego Dnia 
Os6b z Niepelnosprawnosciami); 

d) wsp61p6lorganizacja imprez - WAMPIRlADA - Studenckie Honorowe Krwiodawstwo, 
"Meeting na rzecz walki z rakiem piersi", "Wiosenny Tydzien Promocji Zdrowia"; 

e) biei4ce wsparcie wydarzen promuj,!cych zeirowie i zdrowy styl zycia organizowanych 
przez organizacje PozarUldowe; 

f) udzia! w Mi~dzynarodowych Targach Sprz~tu Rebabilitacyjnego w Lodzi - promocja 
tworczosci os6b niepelnosprawnych; 

g) organizacja "V L6dzkich Seniorali6w" - cyld wydarzen zwi'lZaDych z kultur~, 
ak.tywnosci~ fizyczn'l. edukacj'l, zdrowiem oraz rozwojem os6b starszych. W organizacj i 
.. L6dzkich Seniorali6w" udzial wzi<;lo 40 organizacji poZ3I"Z<ldowych; 
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h) wsp6lorganizacja og61nopolskiego 10. Kongresu Kobiet pod honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Lodzi; 

i) organizacja 16dzkich obchod6w stulecia praw wyborczych kobiet; 
j) organizacja spotkania przedstawicielek Samo~dowej Sieci dla R6wnosci w Lodzi; 
k) udzial w serninariwn .. NIE dla Nienawisci: miasta wobec uprzedzen etnicznych 

i rasowych". 

7) Szkolenia i dzialania edukacyjno-informacyjne, organizowane dla NGO's i przez 
organizacje Pozarzlldowe. 

a) bezplatne porady prawne dla os6b niepelnosprawnych z tereDU Lodzi (wsp6lpraca 
z Polsk'} Organizacj'} Pracodawc6w Os6b Niepelnosprawnych), udzielenie 180 porad; 

b) szkolenia dotycZ<}ce zakJadania, finans6w i sprawozdawczosci organizacji 
POzaIUldowych z dzialalnosciC} ekonomicZIlC} i innych form podmiot6w ekonomii 
spolecznej; 

c) szkolenia dla wolontariuszy i lider6w wolontariatu; 
d) konsultacje ofert realizacji zadan publicznych, skladanych przez organizacje 

pOzaIZC}dowe w ramach konkurs6w oglaszanych przez miasto. 

8) Wymiana informacji pomiltdzy samorz~dem a organizacjamj Pozarzlldowymi. 

a) publikacja w Biuletynie Infonnacji Publicznej infonnacji dotycZ<}cych zadan Miasta, 
realizowanych przez organizacje pOzaI"Ul:dowe; 

b) aktualizacja infonnacji na stronie www.uml.lodz.pl w zakJadce organizacje pozarzC}dowe; 
c) publikacja na stronie www.umLlodz.pl w zakladce organizacje pozarz.<:Jdowe informacji 

nadeslanych przez organizacje pozaI74dowe; 
d) rozsyianie drog<1- mailow<l do organizacji poZ3rZ'ldowych infonnacji 0 szkoleniach, 

spotkaniach, seminariach itp. organizowanych przez inne organizacje pozarZ'!dowe; 
e) newsletter dla organizacj i pOzaI74dowych; 
f) aktualizacja bazy adres6w mejlowych organizacji POzaI74dowych. 

9) Wsparcie infrastrukturalne i inne formy wsp6lpracy. 

a) przyznanie 11 lokali uZytkowych na potrzeby organizacji pOza!ZC}dowych w trybie 
UZyczenia; 

b) zawarcie z organizacjami poZ8I74dowymi 26 um6w najmu lokali uZytkowych. w tym: 
- tryb bezprzetargowy - 15; 
- tryb bezprzetargowy (wyl~czenie lokalu z przetargu) - 9; 
- tryb przetargowy - 1; 
- przywr6cenie tytulu prawnego do lokalu - 1. 

c) obj~cie patronatern Prezydenta Miasta Lodzi 138 wydarzen przeprowadzonych przez 
organizacje pOza!Z'ldowe; 

d) udzielanie rekomendacji organizacjom pO:zaI74dowym aplikuj ,!cym 0 dotacjct do 
ionych instytucji ; 

e) udostctpnianie pomieszczen b~d'}cych w dyspozycji Urzctdu Miasta Lodzi 
na konferencje, szkolenia. seminaria. warsztaty, organizowane przez organizacje 
pOzaI74dowe; 

f) wsparcie 25 wydarzen i imprez sportowo-rekreacyjnych poprzez przekazanie 
54 puchar6w oraz gadZet6w; 

g) uZyczanie sprzcttu rehabilitacyjnego (oraz jego serwis) dla prowadzonej przez L6dzki 
Sejrnik Os6b Niepelnosprawnych Wypozyczalni Sprz~tu Rehabilitacyjnego 
w budynku UML (ul. Sienkiewicza 5); 
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h) projekt "Telefon Zyczliwosci dla Senior6w" - wsp6lne przedsi~wzi~cie Wydzialu 
Zdrowia i Spraw Spolecznych w Lodzi oraz Fundacji Subvenio. Telefon jest czynny 
od trzy dni w tygodniu Ij. poniedzialki, srody i pi~tki; 

i) Projekt "L6dzka Tytka Seniora" - fr6dlo informacji dla senior6w w formie koperty, 
w kt6rej znajduje si~ aktualny harmonogram wydarzeIi, wycieczek, wykJad6w 
i warsztat6w, organizowanych przez Utz'!d Miasta Lodzi, miejskie jednostki 
organizacyjne oraz organizacje poza.r74dowe. 

Podsumowanie 

L,!czna kwota dotacji przyznanych na realizacj~ zadan publicznych w roku 2018 
wyniosla 58 980 474,70 zl. Procentowy wskainik kwoty przyznanych dotacji, w stosunku do 
srodk6w zaplanowanych na realizacj~ Programu w 2018 r. , wyni6s199~6 %. 

W ramach realizacji Programu wsp61pracy Miasta Lodzi z organizacjami 
poZlUZl!dowymi w 20 18 r. ogloszono S6 otwartych konkursow ofert. 

Na podstawie wynik6w konkurs6w ofert zawarto 466 um6w z 303 podmiotami 
realizuj,!cymi zlecone zadania publiczne, w tym 32 organizacj e pOza.r74dowe zawarly umow~ 
po raz plerwszy. 

Zestawienie powyz.szych wskainik6w w latach 2016 - 2018 ilustruje tabela: 

I.p. wskainik 2016 

I. f<}czna kwota dotacji 46.090.074,27 

2. liczba konkurs6w ofert 44 

3. 
liczba podmiot6w z kt6rymi 374 
zawartownowy 

4. Iiczba wn6w 587 

liczba organizacji 
5. reaJizuj<}cych zadania po raz 36 

pierwszy 
procentowy wskainik kwoty 
przyznanych dotacji 

6. w stosunku do srodk6w 95,44% 
zaplanowanych na realizacj~ 
Programu. 

~_ ..... 'RE2YDE\T M!ASTAC~ 

Ha na Zdanowska 

KI~IK 

-.... r ..... , ,.6. za.k 

2017 

52271269,72 

52 

328 

403 

30 

97,31% 

AD .. ~?.: t7: 

2018 

58980474,70 

56 

303 

466 

32 

99,36% 
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Dominik. SaWl, 90-046l6d!, ul. 
Wodn.36 

TOWIIrtyJtWO Przyjac;io6I Dzltd t6dzld 

Oddzl.1 ReciolUllny,go.2S2 t6d1, uI. 
Jlr,c.z.42 

Tow,rzystwo P'Vljac161 Oiled l6d,kl 
Odd. iat ReiJon.lny,90-252l6dt , ui. 

l.flCU 42 

TOWJnVStWO PnyjKI6I Orled l¥z~d 
Oddzialu Ozie!mcow..CO l6Itt-G6ma. 

9l-224 l6di, ul. Podhal.oUu 2. 

Tow.rzyWNo PnyJ.tl6l Ollte! Z.n_d 
Qddzllfu Dzlelnicowftcl l6dl-G6rna, 

TOWIIClVStwo PrzyjId61 OVid Odcm.t 
Orlelnicowy l6dt-Wldlew, 

92-SU t6df, uL ~tow.1 

Towarzvnwo Pnyjaci6t OIled Oddziitl 
O~lelnkowV lOdI·Wldzew, 

92·512 l 6d l, ut. ltrmontowa 7 

, ,~'"'' 
, 

Tow.rzvnwo Pnyjaci6t Oiled OddIlai 
Ozlelnlcowy l6dt·Polesle, 

9().536 t6dl, ul. Gda~ska 150 

Centrum 5Mby Rodzlnle, 

9l-162l6d1. ul. 8roniewskleso la 

•• 
Terenowy Komitet Ochrony Praw 

Oziedlo, 

9O-4D6 tOdf. uL PIot'*owska 11 

StowlrlYSlenle EWilll&eIlZ.cyjllo
ctWlrytltywlle .MO<;ni w Duehu", 
9D-058lOdf, uI. Slenklewlf;:za 60 

fuodKja ·Com w t.ocW", 
91-426l6d1. ut. Wlerzbow. 13 

fUlldacja .HAPPY KI DS·, 
94-2.50 l6d1. ul. tnlwo. 10/14 

• boJdietu MII5U 

73420,00 

19 082.00 

36908,00 

3DllS,oo 

37800,00 

22 861,00 

17 757,00 

48096,00 

38 511.00 

38571,00 

31 219,00 

31000,00 

5075,00 

50000,00 

420000,00 

260000,00 

550 000,00 

1155814,00 

b ... 

lej"ij 

miepki 

mlejski 

miejski 

mlejski 

mlejsld 

mlejskl 

miepkl 

miejski 

mlejski 

miejski 

mlejski 

miejski 

," 
Orc·ninc]. 

~alizDw.no .. ~, 
,.""'" 
r.adilll]e 

" ~·l 



" 
prowadzt<'lle mie1.tb~ chronionych trenln,owyd! 

ll. FundKjalm. Joanrly ~narezvt. 
85000,00 mlejskl 

ell, osOb oPUSlClIj4CVCh plecz~ zast~p<;L1 !J4-043l6dt, ul. OIimpij.k. 5./11 

"dliel ..... le sc/Ironltni., lIpewnlenie posilk". lek6w 
Ofll nlez~nelo 00,..1'11. osobom le,o 

po .... wIonym w sdlronlsltach t nock&QWfllKh ToWllnvstwO I'omocyim.lw. arWl 

" I ","zdomnych M~!CIVl" '" A1~rtI Kolo i.6dd<ie, 94-102l6dt, uL 182.062,00 mlej.ki 
17 1 ul. S>e:ytoWII 11, Schronlsko dla a..zdomnych No_Sady17 

Kobiet l Oded ul. Kwletnlow. 2/4, Nocie,ownl. dl. 
Bezdomnych M(kzyvl "I. Sztl'(lo .... 11) 

" 
ReaIi .. c~ ~mu oslonowelO pn. "Mieubnla 

Ub .,,~ 1S8 447,00 mlelskl wspleflne ell, o.6b bezdomnych" (ul. Tr(bacu 3) 

J ,. 'w. "'". 

" U, .,,~ '. ".",,, ... ,",- 53900,00 mleJsId 
I 

Re.llzlICj. prOcnoMU oslonoweE') "Alltobus dl, 
dw. ",W 

" bezdomnydll polr:tebuJ~· ". I . , .. 59000,00 mlejski 

I ~"~Ol' 
" '" 23476.00 ""'" . .. " 
2S I '" 16292,00 mle)lld 

" "' .. ~" " ... '" 40 3Ol.CIO ... "" I 

a 2031205 "I. 
mle)skl 

Polski Komll~ Pornocy SpoIKmeJ 
~d 0Ut1OWf w todd, mlejsld 

" 
orpnho~nie I (wiad.;unle lHlu, opio:kull<t1(:h w 

Ub 9J-OOS l6dl, uI. W6!aI~slao 217/219 12900721..00 
mJejscu nml~n""nIJ 

Zb6r K~dot. Chn:6djln BJptyst6w, 
mlejski 

9G-061l6dt, uL N"wrot 27 

,". , mlejskl 

I I J 

'" . '" 
76104,00 .. 

Ofpnlzowanle I I TowarzystwO Prryjad61 

" 
opi~kll~czvdl '" Nleptinosprawnych, 55647,00 

mlejski 
w miejscu zamleszkinia 91-824 t6dt, ul.liiIwistY CllfntlO 22 

Ofpnizowanle I I 
StOWJortyUenie OpIeI"'''''ae 

opie:kuM:rych w miejscu uomles.lb .... dl;o os6b Ud 
20-802 Lublin, III. Kolorowa 6 

139794,00 
z zabun:tnlaml psychkznymi 

I I " Towanyrtwo Przyjad61 

" 
opieku~czvdl w Ud Niept!nosptawnydl,9Hl24l6c1l, ul, 541142,00 miejski 

mlejscu umlenbnl" ell" os6b liiIwIuy CumeIO 12 

• ",m", 
I ", J • 228 692,00 

" '" 
carit.s Arthldleazjl t6ddd~J, 

57213,00 

I 
90-507 t.6d1, uL Gdamu 111 

'" 
prow"d.tnlt 'rodowisko_IO domu umopomoq TowarzystwO Pn:yjKlOl mlejski 

dlil os6b. z,bun:tniaml I. I '" Nlept!nospl'ilwnych, 10n642,OO 

mJ 91-824l6dl, ul,liiIwIny ~melo 22 

prow.cl«,nIe 'rodoMsi<OWt!lo domu umopOl'l'lOCy 
pnezl\Kl_1O dI. os6b I dIorobl! AI:heI",*,. (ul. m 

Przybyntwskleco 111) 
I. 

195274,oo 

I 

" .~", Autylm(ul. '" 892490,80 

prow.clzenie 'rodo"";skowt!1O domu s;omopemocy 
• ~=""", 

" pl'lern.czoneco dl. osOb I upesledltnlem '" 
N;~sp .. wnmcq Intelektll.ln, 1067762.l0 

umyslCwym (III. Klrolewska 70/16) 
Kclo w lodzl, 94-023 t6dJ, III. 

"' ....... 



" 

" 

" 
" 
" 

" 

.. 

.. 
" 

plow.dlenl. jrodowi!kO_lo domu $.mopomocy 
dl. os6b I llbuntni.m; psydlkmyml (ul, Pr6chnika 

" 

ptOw.dte1lie klubu samopomocy ell. os6b I 
nburzenl.ml psychlanyml 

(ul. Pabianickll132) . '" "", 
.. bunenl.ml psychicmymi Uedlicze k/Grolnik,. ul. 

JedlinoWl42/44; l6dt uI. ZawUzy CI.mel<' 22, uI. 

Tr."orO>Q 90/34, ut Kf.-..iecb lOlbe; III. 

" •• 

, ., "" 

. "'" 
• ~,,,o~o, 

• 

orcanllowanie I proWililmie b.nt6w tywnoki .. " "" I problem,m .Ikoholowym I aIonk6w ich rodlln 

(doroslych I driecl) ~~~;odilJnl' 

~ d."." 

" ~ClI,oWOI 
I I 1 rodlin , ., 

opieku!\ao-specjalistyc:zMj dl. dzltei I mtodlldy I 
rod:ln I Pfoblemem .!l:oholowym {ocnlsb 

oplekurn:lo-specJallstyczntj d:: :~:;,7=o;I~::e 
rod:ln I probl~mem .Ikoholowym (~wletllcy 

S<xjoter~puetyCVlel 

091d~'listyanejd: :=:Ie=: 
rodzln l problemem .Itoholowym (~1cy 

SocjotPrlj)tl.ltyaMJ. 

OP;ekunoo-fpecJ.listycmej d: :~~;;: 
rod:ln I problemem .Itoholowym (~1cy 

S<xjote .... peutyO:Mj. 

0, 

13j 

0, 

, .. 
>S, 

", 

, , 
• 

llub lDk.Ilnej Int~ "!.Dnia", 

91..(l39l6dt. uL Clbornicb 15 m. 21 

ToWllrr(StWO Pnyjld61 

Niepe!no$p,*wnydI, 

91-B24l6dt, ... 1. Zawtszy ClIrnt80 22 

TowanystwO Pnyjac161 

Hiepemospnwnydl, 

91-824l6dt, uL b.....my CumelO 12 

Centrum Stu!i;ry lIodlin;e, 
930162 t6df, ut 8roniewsldtlO 1. 

•• 
. ., . , 

.M'. 

""~"'~ 

SlB 080,00 

187416,00 

249888,00 miejskl 

500000,00 

S86 556,63 mitjski 

456632,00 mi'jlk; 

390501.8,00 

. i ~ 22000,00 l'I'Iie;'ki 

. . ~"~",,.,. ---=-::.:=-+-==+~ 

-;~~;.; .. ;' ,;";;-i--"'-,,-~-'-'-:--i-:-:-:~-'-:i----i 

c.ritl5 Arthidie<:elji t6dlklt). 90-507 

t6dl, ul. Gda~.k.ll11 

Centrum S/uiby Rodzlnle. "·""ddJ, I 
"I. 8roniewskleIO 11 

93-3S7l6cii, uL J(osynler4w 

." 
Z&romtd~nIe ss. Uruul.nek Sera 
Jelusa Konaituro. 93-562 t6d1. III. 

Obywatelska 60 

Towa'l ystwo Przyjad61 I 
Ollelnlcowy l6dt·PoI~sle. 

90-536 t6di, ul. Gdaruka 15() 

, ; 
III. Gonruka 15() 

, , 
, ,'" 

33332S.oo ml~j.ki 

201lXlO.oo 

368500.00 

2011XlO.00 mirjski 

143167.00 miep.k1 

83 149.00 mlejski 

95027,00 mlejski 

95027.00 

70936.00 mlej.ki 



p<ow.dlenie pl.c6wi<llNSp.r<:la dllenne80 wformie 

" 
opiekllricz<Mpeej.linynnej ell. dved I mIodtiety I 

'" 
CIOrIt.s Archidieceljl t6chkie). 

59392,00 mlelslU .odlin l p<oblemem .lkoholowym (Spei:~UstyczneJ 9().507 t.6di. ul Gd.r\sb 111 
~\IIIIl!tlity Srodowlskowej, uI. OdoI.nowsk.l 46) 

prow.d,enle pl.c6wld INSp.rel. dVenne&o w formle 

" 
oplekurklo-speej.llstyczr1ej dl. dved I mlodvety l 

'" 
CIOritilS Archidlealjl t.6dzldeL 

92157.00 mlejski 
rodlln I problemem .Ikoholowym (5pK~IiJtyCJ:MJ 9().507 t.6di. uI. Gdlllsk.l 111 

~\IIIIl!tlity~odowIskowej, III. Gdaflsk.l 1111 

p.ow.d,enie pl.c6wki INSplrel. dzienne&o w formle 
oplekuria:o-speq.listyanej dl. dzied I mIodzlety l Stowlfzyuenie £w'n&ellucyJno-

" rodzln I problelM1ll.lkoI>oIowvm (5pec~listyclMJ '" Ch.rytatywne "Moall w Ouch .... , 106 500.00 .... " 
PlilC6wki Wspardl DlienMIO .,Anlelisko", ul. 90-0S8 t.6di. III. Sienl:le-..IcN 50 

p.ow.d,enie pla.e6wki INSpI.d. dzlenne&o w to.mit 5tow'flYSlenie Crltorlum im. ~w. 

" OfIlekllo'tCl:ej IMlodlieloW<!&o K1l1bu ~odowIskoW<!&O 
. -!r6dk" III. W na ]61 '" Domlnlu ~n~ t.6dt, ul 1216lO,00 mlejski 

prow.dlenle pl.«Iwki wsplfdl dziennelo wformle 

" 
oplekllria:CMpecj.llrtyanej dl. dlleci i mlod,lely l 

'" 
Slow.nyuenle M.lyeh D~d, 

59391,00 mlejskl 
rodzin l problemem .lkoholowym ISpecjalistyczr1ej 9O-241l6df,II1. Kopdmkle&o 1/3 

$wietlicy Malych DlIed, uI. KopcinslUeco 1/31 

prowl-!lzenie pliIC6wki INSplfd. d~nne&o w tormle 

" 
oplekllricro-specj.llstyczneJ dl. dlled I mkxlilety I 

'" 
Centrum Wsp.rd. Ter.peutyaneco, 

90 630,00 mlejlki 
rodlln I problemem alkoholowym (SwietJlcy 91-4D8t6df, ul. Pomonu Sol 

prowad,enie plilC6wki _po.d. dzlenne&o w fol'rNe 
lCrom.dzenie C6rek MIry! 

" 
oplekuo'tCl:o-speq.lirtyanej dl. dlled i mlodzlety l 

'" Wspomotyclelki Si6str S,leljilnek, 91- 93885,00 mlejski 
rodlin I problemem illkO,~O!~wvr: ~~wle\IICY 745l6dt,IIL 8 .. un. 5 

prOWldlenle pIIC6wki wsplrci. dlle"""'lo w fonnic 
Towarzvstwo PrzyjId6I Dlled Zirqd 

oplekuna<Mpecj.llstyCV>ej dl. dzled i mlodzlety l 

" rodlin l problemem .Ikoholowym (Oinls" '" Oddlialu Dlielnicowelo l6dz-G6rn., 51900,00 mlejskl 

WydIowlwclelo TPD, III. RI&Qwskl151) 
93-22 .. l6di, ul. Podhallrisu 21 

pro~dlenle plilC6w1d wsptrdl dlienne&o w Iormle 
Towtrrystwo Przyj.ci6I Dlieci ZiI~d 

opiekuriaQ-specjalistyeznej dla dlleci i mIodlie1y I 

" rodlin, problemem alkoholowym (Ocnisu '" Oddllalu DzielniCOW<!IO t6dt-G6m •. 51200,00 mlejski 

Wychow.wczelo TPO, III. ~jisu 25/27) 
93-224 t.6d1. ... 1. Podh.l.rIsb 1. 

prowad,enie pla(6wkilNSlHlrd. dlienoe&o w formle 
Towlrzystwo Pnyjacl61 Dlled Zirl.d 

" 
oplekuriczo-sp.ecj.listyanej dl. dlled I mlodllety I 

'" Oddll.1u DzielnlcowtlO t6df-G6m. , S5400,00 mlejsld 
.odzln I problemem .Ikoholowym (Oanisk. 

WydIowawClelO TPD, III. Ktlpla 65167) 
9),,114 t.6di, uL Podhtl.MU 21 

prOWldlenie plilC6wki wsp.rd. dzienne&O w tormie 
oplekunao-specj.llrtyanej dl. drleti j mlodllety I Mi~dzynarodoW<! StowilflYS.enle 

" rodlin I problemem .Ikoholowym '" Pomocy ~Slysl~ Sera", 91473 t6d1, 48267,00 mlejsld 

(Socjote.apeutvnne&O K1ubu SrodowlskoW<!'CO ilL Sbrbowil 2.8 

pro~dlenie pltc6wki WSplrd. dlienne,o w fonnle 
oplekuriczo-specj.IIStyCznej dla dllecll mlodzlely l Fundic,. Vl .. ko-Sla~iUwe Podw6.h, .. rodvn l problemem Ilkoholowym (~wletlla FundIC;; '" 9O-3lO 1.6di. .L Pllsudskle&O 76 

107741,00 mlejskl 

VInoko-Sla:¢tliwe Podw6rb. tl maru. Smlcteco-

wspieranle lItrudnienl.soclllne&o popnel 

" 
O'&lnilowanle I finilnsow.nle centrum Inteer,,)1 ", FundlCja ' Uwolnienle", 

129600.00 mlejski 
,poIeanej dl. os6b IIl1letnlonydl cd .. Ikollolu (ul. 91-010 t.6di, ul. InawromlNSu SA 

orpnllOWinle 1 prowadltnle oirodl<6w 
reh.biltiacyjnIHud.pucy)nyctl (ho.teli) dl. os6b 5towiflYSzenie "MONAR", 

66 Ullldnionyth 1 soodliwle utvw-J.cvch subSl.ncte ", k(bUny, 95-0018111., ul. StrytOINSU 3 
80000,00 mlejski 

psydloaktywne, kt6.e Ilko1\ayty prOU.m 

realizaej. prolflmll reintelflc)lllwodo_j dl. 

" 
bezrobotnej os6b ulaldnlonych Ivb szkodllwle ". 5to~nvslenle "MONAR", 

16000,00 mlejski 
utywaj(CVCh, kt6re ukotoayly ~:;:lm terapelltyany ~bliny, 95-001 BlIla, ul. Stm:;owska 3 

reallucp prolflmu ,eintelflcjl spole<::vw:j dll 0J6b t6dtkie Towanystwo Redlin I 

" 
IIl1lefnionyth lub soodliwie ulyw.j~cych, kt6.e ", Prryj.ci61 Olied UliletnlonVCh 14000,00 mlejlki 

uko~czvlv pro".m terapeutyezny (ul. Wi(ckowside&o 'Powr6t l U', 

Rilem 32 441 388,53 

WYDZIAiSPQRTU 

, Or",nl .. c]. Impre, spoflowo-.elaelcyjnych 
. (lcwiecIe~ - Ileri 2018 I , .. I k1l1b Symp;otyl<6w PIIkI Siitko_j 15000.00 mlejski I 



, ••• 
3 3.' 
, 3.' 

8 3.' 

3.' 

" 
3.' 

" 3.' 

ReC!OfIlh'\1 Rid, OOmpiJskl w lodzl 

l6d1kle TOWlrzystwo R~hab;litlcyjno
SpOrtowe Nlepeinosprlwnych 

6000,00 

3000,00 

mlejski 

mlejski 

~S38~.gOO timo,," ~ 
, '"''' 60000,00 

1000,00 

9000,00 mltjski 
l6d,ki Klub Sportowy G/uchych 

Stow&nyul!nH! Sportowo-EdukKyjne 

~~~F=::::::::::::::::~~3.~. =FI M~~~~'~~~I~~~~~3~.~ooE:~m~~~."Et~~ 
" 3.' "SO:'" 2 000,00 miejskl 

Llaniowski Klub Sportowy "OrIentuj" 2000,00 ... "" 
3.' 18000,00 mlejski 

" 3' 4000,00 mlejski 

. " 3.5 KJ\lb Sympnyk6w PifkI SlftkoweJ 8000,00 miej,kl 

" 3.5 ,~.., • 

" 3.5 UClnlowski Klub Sportowy "Rtt.jclyk" 2000,00 mlejski 

3S 3.5 Miej.ki K1utt Sponowy HMel.lo...m,c~ 2000,00 mltjski • 

" 3.5 ~ 7396,90 miejski 

, , 

' ~~'~d,~t=3,~~ 
38 3.5 

3.5 

10000,00 

t::l'~3=~=================l==3~'Si:=l~~~"~O~" ~"~"~'~'~'b~"j§'~"~'~"~'~'M~'~"~'~'~' ~==lt7000'OO::=t-"",,~m~" ~i'~'t' :t====:j t I J I j : ~ 
Or,l ni,.e]i SponoweJ PI'lV Zespole 
SzI<oI $.aIelj.r\s1tk;h im. Ks.80sko w 

.. 3.5 2130,00 ~ ... 
'.5 , , 10 000,00 mlejskl • 



" 

" 

" 
" 

" 
" 
63 

" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

Problem4w 

Problem6w Alkolloiowydl N rok loa · 
"Upowsled!nlenle sportu wir6d drlw I mtodliety 

'.S 

'.S 

H 

'.S 

H 

'.S Klub Sportowy 8rypd, 81My lIu&bv 0., 

" 
'.S 

.. , 

.,' 

., 

., 

SOOO'I" I m"I'" §§ 

110000,00 miej$1d 

130000,00 m1ejski 

66000.00 miejskl 

8 500,00 mlejski 

10000,00 miejsld 

11000,00 miejlki 

11 000,00 mlejlki 

10000,00 mlejskl 

m1ejskl 

mlejskl 

SS 000,00 miejski 

57000,00 mlejskl 



= 
m 

u. 

no " 

m 

" 

I-

'" 

'" 

'" 
'" 

Uczniowski Klub Sportowy ,.ANllAHA" 

uanIowsld Klub SpoItowy .NEPlUH" 

IJcmlowskl 

UClniowski KlubSportowy SP 7l6d! 

IJnnlowskl lOub $portOWi' ' UKS-19O" 

110000,00 

24 150.00 

2&000,00 

36000,00 

23000,00 

31000,00 

15250,00 

15000,00 

200000,00 

mlejskl 

miejskl 

, 
mlejskl 

, , 
~ 

~~ 
~ , =;::::::-+ __ '~S_OCO~:'''~_--1_-~'=;'~"_f-___ --1 

56000,00 mlejski 

lIaniowski Klub Sportowy .ANILA""'" 11S000,00 miejskl 

U"niowskl Klub Sportowy " MASTtIl" mlejskl 

UClnlowsld Klub Sportowy . NEPlUN" 20000,00 miejski 

3S 000,00 mlejski 



". U lJaniowskl lClub Sportowy SP 7 l6df 22000,00 mieJski 

::::ill: 
". U Uczniow>ld K1ub $portowy ·UI(5..190" 31000,00 ~jskl 

~ U 
"de 

15 250,00 mlejskl 

:::::m: ~ m u ''',00 mlejd. 

m u t6dlki Klub Sportowy G~~nych _ , 2000,00 mlejsid 

'" 
w$~~ rorowju sportU - n.b6r wnioskd". ... , .. Booow,tnli.6dt SSA 1273 580,00 mle)sld 
podst.wie udlwafy RM (1\ItV- oe<Wiec 20l8r.) 

, 
--i 

~ ~ = ~ 
, 

~ 
'" 

Wspier.nIe rOlowju sport ... - n.b6r ~ .... , .. 
podsuwle uchw~1y RM (nplec- ,""dtlt~ 2Ol8r,) 

Budow. lni lOdf SSA lO21lSO.(Xl mieJskl • 

=r , ~ --; , 

= = ~ 

= '" , ,., Miejskl Slkolny 2""",eI< SportOW'{ 134 000,00 mlejski 

j , 
'" 

, ,., , Klub Spartawy 20 18500,00 ml<!Jski 

'" ,., '.~-' 20000,00 mlejsld 

, 
'" ,., , , 17220,00 mle).1Ii 

'" .. , ....... 
11000.00 mlejsld 

'" 
,., lk:mlowsld K1ub Sportowy "46l6df" 10880,00 mltjskl 

Sit ~ 
.00 ,., K1ub Sportowy "Akademill Judo-L6df" 18 500,00 mleJskl 

3i ~ 
, 

~ 
~ 

'" 
,., 11000,00 m'''' 

". ,., 26000,00 mlejsld 
' '~ 

"" 
,., 30000,00 mlejsld 

,., , 
21000,00 mlejski 

'"~ ,~"" , "<Ok"" 

'" 
,., Uc;.nioWSkllClub Sportowy ",""hi t.6df 11000,00 mltJski 

~ 
'" 

,., ." 13500,00 mlej,ld 

'" 
,., U<5 , 20000,00 mlejskl 



'" 3' '''' 36400,00 mi~j51ci 

I , , 
US 

Problem6w A1koholowych - wbi~ sport -

oc6Inodost~pne "'kda ; imprety sportowo -
3.5 UcUtiowslci lOub SportOW'( " Neptun" 6000,00 mlejskl 

~ ~ ~ ~ ~ 
I-

, 
no 3.5 

' Ii~ 
7500,00 miejskl 

~ 
~ 

, 

~ ~ .. 

~ 
'" 3.' 

, . ' 2000,00 mleJski 

'" 3.' ~~ 5000,00 mlep:ki 

229 " ~ 
6500,00 mlejski 

m 3' karllt Tradycyjneso 20000,00 mlejski 

232 3.' 
, 

6500,00 miejski 

~ , , 

'" 3.' 
tcXI!1ci K1ub SportOW'( Gluchych 

5000,00 miejski 
Stowanysunle Sportowo-EduQqlne 

'" 3.' 

-
1000,00 miejski 

~ 
I-

'" 3.5 20000,00 miejski , 

2<3 3.' 
~ 

3000,00 miejski 

~ ~ ~ 
", I , .., Klub Sparto""" KootrI 10000,00 miejski 

'" 
~:tieIO "Z.Ik'dI J nordie w.,kine dla 3.U. 

PoIskh' Stowanynenle Nordic; Willdnj 46210.00 mlejski 
miHlbIk6w osiedll WISkitno,Wrn!e:sltnl. l6dd:ie I 3.13,3. 1_ 

<>bvw-:::'eco 'Mle>do~t pdn. pnJI- blIpI"ne 
3.15,3.16, 

Klub UClelnl.ny AUdemkkle,o 

'" !'J~cll spDrtowo-re KreaCYjne Or.l rywallucja ZwI,.ku Sporto_co Polltechnlkl 400000,00 miej skl 

uClIII6w I Jwdent6w dl. mleub1'lc6w olledli 
3.17 

l6dzldeJ 

'" 
, 

3.' Uc:niowsl<i K1ub Spoo'towv • M II.IIIo" 5000,00 miepki 

~ ~ ~ ~ ~ 
'" 3.' 35000,00 mlej.ki 

Sll: 
, , 

~ 
, 
~ 

, , 
'" 3.' Mi<!joIki K1ub SportOW'( "MH.IO'oI/IK" 45000,00 miejski 

~ 

- ~ ~ ~ 
~ 

"3 3.' , 2538,00 miejski 



, 
'" 3.12 Polski Z ..... l~k p;fk] SI~ko_j 1 000000,00 mltj:s:ki 

". podst~wie 
" ."n. ''''' ~ "' 

toefl!' nab6r ... nle doty(ly 670000,00 mlejlkl 

~ 
, 

.'bom, ". DOZMarMon "'. ,"R" 3.11 
"m~. 

3S0000,OO mltjsti 

~ 
, ' ".""""" ud'~ 7'IJO 000,00 mlej!lld 

~ , ''"0" , 100000,00 mlejlkl 

I~I , •• danle nieuj(te w p<ocramle wsp6Ip"u:y .Ie 
30 000,00 ,n6. __ w 2018 robl m_ 

~ 
, 

.ktywiucja clcled I mIodriety, w lonnie wspie"nl. 
kl~b6w mlod:lelowych, spolecznydllnlcJ.tyw Stowarryuenle £wlnlellncvlno· , mlodnetv or'llnl~jltyw n, nt<:l mlodridy, pornoc § 24.2 (h.rytatywne MOCNI w DUCHU 444(1,00 mlejski 

o".niucjom pou~owym, ptIoClJj~ NO nCO: ulSienlOewicll 60 
rodtin I d~ zNljduj~ I~ w krylysie 

.ktywiucj. d.l.ell miodzlety, w klrmle wllller,ni, 
klubOw mIodlleiowydl, lpo/«mydllnkj.tyw 

Fundac:p "c:to .. ki ~. , mIodliety om InkJatyw NO ra(l ",Iodriely, pOmO<; t 24.2 
ul.8ilrtob 1/3 

7260,00 m",," 
o<pnlncjom POI'~dowym, pn,,:uJ~cym n. rna: 

rodlin I dded .n"JduJ~cych II~ w krylysle 

IktywlZlcj. dried I mIodllety, w formie wsple .. ni. 

klub6w mIod:ldowych. spoleGmVth inlc].tyw 
Centr\lm Slutby Rod:lnle , mIodzlely orn lnlcjltVW nllucr mlodzldy. pOrnoc 124.2 6960,00 mlejskl 

OrllnTlJcjom POZlfl~do""'fIYI, pr. c~j~cym nl flea 
ul.8roniewstiei0 1 I 

rodlin I dJled rnIJdu]~cydI tl~ w kryzysle 

.ktywiZiKja dzitd I mIodlldy, W fOflllle wsple~n~ 
klub6w mlodlldowych, spolecznych Inlejttyw 

Orllorl~m 1m. two Domlni~1 Savio • miodziety orll Inlejltyw n. fleCJ mlodziety, pomoc § 24.2 
uI.wodn.36 

7120,00 mle]sid 

or,.nil.ejom polJ~dowym, pnt;\Ij~cym ... flea 
rodtin I dll«! .... JduMcv<h lit w krylysIe 

.ktywincjl dlled I mledzlety, w formie wsplerenla 
ltlub6w mIodlldowych, spol«lnydllnkj.tyw FllndiKJ. PrO'lpoiecmll "Pedudl." III. , mIodliety on .. Inlcjatyw ... rna: mIod.Jiety, pomoc t 24.1 

Slpitan. 37 
S 730,00 mlejllj 

orpnizacj<>m pOl.n~dowym. PO"lcuj~cym ... rna 
rodlln I dzled zn.jduj~cydI sit w kryzysle 

.lctywhacja dlled I mlodzlety, w formie wspler.nl. 
Itl~bbw miodzlelowych, spoIeanydllnicjltyw 

FundiKP " I Aspl-racj.ml" 
6 mIodliety onU inlcj.tyw ... rua mIodliety, pomoc t 2'.2 

ur.~elsQS7 
1050,00 mIe}s1::l 

orpnlzacjom pOurz~dowym, p~cuj~cym n • • Iea 
redIin I dIleel zna]duj~cych sl~ w kryzysle 

Iktywiucj. dz'ied I mlodliety, w formie wsplerlnla 
klubbw mIodIlelowych, tpoleanydl inicj.tyw StOWlOrzynenie Ew.n,~iucyjno • , mtodZietyorlllnlcjltyw n. fleez miodllety, pomoc t 2'.2 Ch,r1utywne MOCNI w OUCHU 5760,00 mlej.kI 

orpnl"c}om POllfl~dowym, p .. cuj~cym nl flea ul.SienklewStu 60 

rodIinI dzled , 
""'" 

.ktyw!zlCj. dz1ed I mlodriety, w formie wspleranl. 
klub6w mlcdrldowych, spotecl nydllnkj.tyw Fundlcja Slcnle nl Balkonie ~l. 

8 mledlietyoru Inkj.tyw"" fleel mIod!1ety, pomoc 12'.2 PlotrkOWSQ 17 I 
14948,00 miejski 

Of""iz;tcjom pOW1~cIowym. pracuj~ ... flea 
redIin I dz1ed znajdURcvd"l11( w tryzys;e 

l<tywiucja dliecl( mlodzlety, w formi! wspleranl. 
ltlub6w mIodllelowych, spoleanydllnicjatyw , mlodzieiy ORl lnk:jItyw NO flea mIodlIety, pomoc t 24.2 

FUndiKjI "CzIowiek I Srodowisko" 
~1.8artob 1/3 U"'.oo mlejlki 

, 



a\::t'y'MlKj. dried I mIoddtty, w fannie Wlpler.nia 
ldub6w mlodlidowych, Jpo/«lnydllnlej~ 

Fund.c]. Eduk.cyjna SltACZKA ul. 

" mkldllety oriZ inicjatyw n, rna mtod~lety, pomoc § 24.2 13116,00 miejski 

oraanlZlcjom poul"14do""Y"', Pl1lCu)~cym n. nKl 
Plugowa 21 

rodlin I cWeci) . w luyzy$iI! 

aktywlue). dried i mIoddttv, w fa""", WlpIt .... nia 

ldub6w mIod~idowyd1, JpoIecmydllnlcj~ 
Fund.c)_ Prcspolec~nl ·Poduch." ul. 

H mtodzlety Ol1lllnlcjUyw n. rUel mkldzltty, pomoc § 24 .2 7980,00 mlejski 

oraan1z"Jom poz'''''1dowym, pr.euj4cym n. nea 
Slpit.ln.37 

rodlin I dried majcluj4cydl siC w kfylysie 

_ktywillej. dried I mtoddety, w farmie wsplerlnia 

ldub6w mlodzldowyeh, spoiecznydl inicjatyw 
Mifl!zynarodowe Slowarzyszenie 

U mIodzlety orillnicjiltyw n. nftl mlodzlety, pomoc t 24.2 
Pornocy "SIy5~e Seru" 

7400,00 mlejsld 

oraaniacjom POU""1dowym. PI"KUJ~cym n. neez 
roddn i dried U\ljdu)~ siC w luyzy$ie 

" 
re,lI~ac). GminMlo Prov.mu Pru·dwdzlal.ni. 

§ 2 •..• 
Fundic), Eduk.cyjn. SltACZKA ul. 

15900,00 miejski 
Prlemocy w Rodllnle n.2016 rok PluIOW3l21 

" 
realizaej. Gminnelo Procramu Pn~zial.nil t 24.A 

Stow. Wsplel1lniJ, ROlWOju Oded I 
8160.00 miejski 

PnemlKy w Rodnnie ".. 2016 roll MIod:iety uLJ~ 40 

" 
ruTill'). Gminnego Progr.mu Pneciwchl,l.nl. 

§ 24 . .4 
Fund.cj. PRAESTERNO -Oddll.tl6df 

24660,00 mltjs" i 
Pnemocyw Rod~lnle n. 2016 rok UI.N.Wfot '6 

" 
~.lIuc)l GmlnMgo PrOlfllmu Pnffiwdzlilbni. t 2 • • • 

Fundac)l S/ollie ".. hlkonle uI. 
175-66.00 mle)skl 

Pnemocy w RocWnle n. 2016 rok PIotrkoWSQ 17. 

" 
realillcj. Gmlnnego Prolrlmu Pnedwdll.lanl. 

§ 2 • ..• 
FundIC)' Wsperani.lrowl. eRKA 

I ' 760.00 mlejski 
Pnemocy w Roollnle n. 2016 rok SoI.Gen, W'rsllwskiego 16' 

" 
re.~zac.J' Gminnego Pro&r.mu PnKiwdlilllnii 

§2 •..• 
Terenowy Komitel Ochronv Pnow 

166SO,00 miejsld 
Pnemocy w Rodzlllie n. 2016 rok Odecb uI.PiotrkoWSQ 17 

" 
re.lIl.cjl Gmlnnego Procramu Prnciw<!llal.ni. 

§ 2 •..• 
CARrTAS Archldlece'jl t.6ddde) 

1 200.00 mlej,ki 
Pnemocy w /lodlinle ni 2016 .ok uLGdi~'u 111 

re.llac)l GmlnMlo Pro,",",u Przec;;wdzl.I..,I. 
; 

" § 24 • .4 ",m",,· ul.Sbrbow. 15 6SO,00 miejski 
Pnemocy w Rod.inlt nl 2016 role ." 

rullllt)a Gmlnneso Pfogrl mu Pnedwdllal. nll 
, 

H 
PnemlKy w Rodzinlt".. 2016 role 

§ 24 •• ' , g160,00 miejski ,. 
22 

'u~II(), Gminnego 1'ro&rI ..... PnKiwdzili .... 
§24 .. " TPO l6dl PoIHle ulGdilflska ISO 12390,00 miej.ki 

Pr.emocy w Rodllnie n. 2016 rok 

" 
~.II,.cjl GmiMego Procramu Pnedwdlial.nl. 

124 ..• 
Fund"jl ROWNE SZANSE 

12800,00 mlejskl 
Pnemocy w Rodnnle ~ 2016 .ok uLW61cuflsb ill 

,., ..... 

" Pro, ... m prztdwko krzywdnnlu mliyd1 dzled one w 
'''I' Slul:by Rod'inle "Nld,ltj," ul. 

7500,00 mle)skl 

."" ... Bronlewskleco 1 • 

Zadanle 
£dulV\.8E FundiC)1 Krtlt'/Wlly<:h 

25 Progr.m przeciwko krtywdunlu malych dziecl anew RolWl~lI~ ui. 28 Puil<u Slnelc6w 7500,00 mlejskl 

"",". ItJInlowskich 71 

, , J , ~"M'" 200000,00 miejslci 

, WId. eIy winne 23S 133,58 . , miejski 

, , ," t 21.S.1 , , 42309,00 mle),ki , ; 



, 
, 
, 

s 

• 
, 

• 
, 

u 

" 

" 

'" 

" 

,. 

2S 

Prowldzenie 

MOb 

os6b 

,,,. 

, 
os6b 

, 
os6b I 

M''" 
I II jl 

os6b j 

, , 
MOO , 

".m"" 
) 'j 

§ 23.3.5. 

t 23.3.5. 

t n.3.~ 

, , 
11th rodrln 

j § 23.3.5. 

, 
'" "d,'" 

§ 23.3.5. 

J t ll1.S. 

J flll.S. 

psycholoikznej § l3.3.5. 

flll.S. 

§ 23.3.5. 

§ 23.3.5b 

Fund,cja ' Dom w lodli" 

Tow.nystwo Krt~nl.l(ult"", 
f!rycznej .Ognisko Spflwnolt" 

Tow.r:ystwo Pomocy 

Niepdr!osp" wnvrn Oddll.t w lOlbl 

Stow.nyslenle Os6b I Chorob( 
P.r1dnson.llch Roddn .SLONIK· 

J , 
.", 

Polskie Stowarzyszenle Olabetyk6w 

Z.rl~d Mie)ski w todzi 

t6dzkie ToWlrzystwO ReMbilitKyjno 

Sportowe NTepemospr. wnydI 

StOWlrzysztnle FIJTURUM 

PoIskle: ToWlrzystwO 5twardnienll 
ROlSilinelo . Oddllat t6df 

Stow.rzyslenie n. Rlea Godnokl 

tyd. ludzkieso Hum. ne V"t~e 

StoWifryslenie f\a Rita 0s6b 
Nlepelnospnownyeh .Pok6( 

umleJ~d nmodlielneco funlu:~nll OUI 

~bl 
1 ,>OW"",,,,,., ~d • ''', ..... ,'"" .. 1 

t 23.3.Sb Onomy 

,fllJCt r~~j,j4CV.clll 
I I I I § 23.3.Sb 

§ 23.3.5b 

J , 

§ 23.3.Sb 

f 23.3.Sb 

J 
umlej~ci s.modtielnelo funkc;onow.nll ora! § 23.3.Sb 

~a'l'Ill spoiecmelo os6b I 

I I . I oddl;.t6w 
123.3.8 

H3.3.9 

i j 

,uliZlcja ptOCI"m6w profil.tctyanych At. IIcrO~~ t 23.3.3 
wynik.j~cydll utywl~ uw. doj:I.l.ay, n'llfcnie 

J , , , , 
nL I'craie" 

I nlle.tnie 
t 23.3.3 

Nlepelnospriwnych, let. Rodrln 1 

ClplelnJr>6w "N1epe!nospuWfll. 

Fundlcja "Dom w todrl" 

FundIC]' Oariu51' St.thury "CANTO 
PRO CtASSICA" 

Polski ZwI.zek Niewldornych OItr(S 

t6dzltl 

Fundacj. GAJVS2 

FundiQI Centr\lm EduklCjl i Leczenil 

'" 
Foodacj. SIonle NlSalkonle 

4998,00 mlejskl 

4995,00 mlejst;1 

5000,00 m .... 

5000,00 mleJskl 

5000,00 mlejski 

4900,00 miejsld 

2200,00 mleJskl 

5000,00 

4905,00 mlejsld • 
4660,00 mlejskl 

4800,00 mleJski 

4950,00 

5000,00 mleJskl • 

5000,00 mleJlki 

5000,00 miejsld • 

5000,00 "jski 

4980,00 mltJ$ki 

5000,00 mleJskl 

4750,00 mlejski 

3270,00 mlejskl 

'1000.00 mIe}ski 

139536,00 

16000,00 • 

30000,00 mlejski 



__ ~,i~~~~~ " 

" 
rulillCj. proVl'm6w proti l~ktyanych n1. z.cro!~JI 

§ 23.3.~ Fundacj. NOWE HORYZONTV SOSOO,OO miejski 
wynik.j~cyclll utywania Uw. dop.l.elY, na [erenit 

. M.'~ 
, 

" "=, §23.3.3 Stow.rzyszel'lie Mi"IydI DzIed 29 322,50 miepti 
dzlenn~co w 

, 
28 

, , , 
§ 23.3.3 Orio!orlum im. Sw. Domlni~. SlVIo 38 roo,oo miejski 

podoplecznych " 
QilSU ~ I mtodziety 

FundK~ Viriko .s:cz~sllwe 
29 

poc\D9leanydl ovodk6w wsp.r(\. dzieMeco w 
§ 23.H 30 000,00 miepld 

Dkresie fe<i ietokh w 2018 r ., w lonnie wypoaynku """"",,. 

" 
- podopleanydl oSrodk6w wsraKi. d~=":wty 

§ 23.3.2 
MI~dzyn.rodo_ Stowllrrf$z~nl~ 

43870,00 miejski 
oiu.uie ferilletnich w 2018 r., wformie wypoaynku Pomoc;y .SlysZ( ~rce· 

, , , 
" 

podoplecznych oj.rodk6w wsrard. dllennelo W 
§ 23.3.2 

S[owlrzysz~nle Ew.n&ellz.cyjn!>-
14000,00 ml~jski 

oluesle lenl 1.lnlch w 201.8 r., w fOl'mle wypoaynku ChItVlItVWM Mocni w Duchu 

, 
" 

podopieanych oSrodk6w WSll.rd. dzlenneco w 
okresi~ fffilletnich w 201.8 r., w formi~ wypoaynku 

§ 23.3.2 StDWIrzyslenie M.tycII Dzled 11162,SO miepld 

, , 
" 

podopieclnych osrodk6w wspard. dllennelo w 

oiutsle ferilletnich w 201.8 ,., w form;e wypoaynku 
§ 23.3.2 Orllo'lum 1m jw. Oomlnik.l S-tvIo 39700,00 miejski 

" 
podop1eanych otrodt6w wsrard. dliellMCO W § 23.3.2 

Stowaayuenie Centn.om W,PiIfdI 
28180,00 mlejski 

oIcresill fenl letnlch W 201.8 r~ W fOfmie wypoaynku TerapelllyCZllelO 

I~Olifti l 
DonI ZikonnyZ&romidlenl. Sl6str 

" 
, 

f 23.3.2 19 069,00 miejski , 
I I :h. ,,:, .:o.:~.r.,_ ";"ormle wypoctyn ku Urszulanek SJ K 

, ~1.UJCca::'~:ieCiI Mie<!IYSlkolny 2w1~zek Sponowy w 
36 i 23.3.2 105470,00 miejsld , "'" , , , '0;,, __ , 

" I § 23.3.2 ·SzczC11iwt 10140.00 miejski 

0"'" , , , , ".'~ OJ .. ,,,, l6dUle TowartySlWO 

" ; "" § 23.3.2 
, 

7410,00 miejski , , , , 
'. ~ ~I~< OJ, ",,' , 

" I § 23.3.2 lOub Sportowy "Oil 59.ft. t6d1" 9500,00 miejski 

~ I i I H'~ 01. OlifCi .i 

'" I '''". ,." 
§2U.2 fund'ql tdu~ "SitICtk.i" 17480,00 mlejski 

ROlpowszechnlenie pid •• lkoholu, utywanl. D16lnopolskie Stowlrzysztnle 

" n.rkoty\<6w oro przemocvw rodllnle IlwI,lIne I i 23.3.2 "RoPSAN" Rodzice Pnetiwko 95000,00 mitjski 
tym problemy spoleane -wr6d mltuk.~c6wlodzi Sprzed~ty A1koholu Nlele!nlm 

, "n,.."." 
Rodlinl, orll Ochrony Ofiir Pnemocy w Rodzinie ., ~Ie wSt6d mieuk.lfIc6w (I w §23.].4 

TerenoOWy Komitet Ochtony Pn<w 
8480,00 miejsld 

spoteanoklach) konstruktywnych metod Dziedta 

rozwl~ZYWini. konllikt6w w rod6nle, w tym 

Przeciwdli.llnil przemocv. w 
Rodzlnle orll Ochrony Ofiar PrzemOCV w Rodlinle • 

" 
promOWlnie wSr6d mleSlh~c6w (I w 

U3.3.4 
U,. Koble! Po!skich - t6dlld Oddll.1 

3890,00 mlejskl 
spo/e<:znokl.chj korutruktywnych metod WojeW'6dzkl 

ro~~ni. konflikt6w W rodzlnle, W rym 

Rodzlnle oraz Ochtony Ofi ... 

" 
pr_nle wSr6d mleszkaM6w (I w 

,poleanokl.ch) konsuuktywnych metod 
ill.3 .• Fund.cj. 10630,00 mlejsld 

rOlwl'tyWlnl, konftikt6w w rodzlnle, W tym 



Gmlnny Pro~m Pneclwdn.t"q Pnemocv w 
l6dzld Oddn.t Tow.rzyitw. Rodlin I 

" 
Rodlinlt 0 .. ' Ochrony Ofi.r PntmOCV w Rodlinlt • t23,],4 Przyj.cl6/ OIled UI~ldnlon~h 2S 312,00 mlejski 
orpnllow.nle I prow.dlenle zr6fnl(owanyeh form 

"Powr6lz U" 

Gmlnny Pro",m PnitClwdliJi,1'Iia PnemOCV w .. Rodzinie orlZ Ochrony Of\at PnI!mOCY w Rodzinle_ 
123.3.' 

Stowanypenle Wspie ....... Rorwoju 
''''',00 miej$ki 

orpniloWinie ; prOWl<llenlt u6fnic ...... nyth form d:ltd I MIodl:iely 

Gmlnny Procr"m Pn:eeiwdzl.i.nia Pnemoey w 

" 
Rodlinle orlZ Ochrony Ofl.r PnemOCV w Rodzinle-

U3.H 
StoWlrzyslenle Promocjl Zdrowla 1 

28400,00 mlepki 
or'.nll ...... nie ; PfOWl<llenie u61nic ...... nych form Psychote ... pii 

Gminny Pr0l ... rn Pneciwd.iltani. Pnemocv w 

OS 
Rodlinle 0 ... 1 Ochrony Of"r Przemocy w Rod.lnie • 

§23.3.4 
Terenowy Komltet Ochrony PrJW 

10000,00 mleJsid 
ors.nl.owanle I prow.dlenle "Jet psycholOIJ I Olleda 

Miejsld Pr~ Profillktyld I Rozw!~zywatlia 
Pro~mOw Alkoholowych- orpnil ...... nie I .. proWld.enie duat .... dla d. ied i mIodzlely 

promuj~cych Idrowysty! fycl., wolny od . Ikoholu 
§23.3.2 

Fund"j.lnstytut Proflla1ttykl 
74832,00 rnlejski 

Zintecrowane) 

oral rullllc)" pro".mOw profil.ktyczn~h NI 

Miepld Prosr-n Profil.ktyId i ROzwl'lYWI"li 
ProbltmOw All<oholowyd'l- orpnllow.nie I 

so prow.d,enit dliat .... dl. dlied I mIod.ltty §23.H 
Fund.cj. Centrum Inkjatyw 

84440,00 mlejskl 
prornuj'cyl:h Idrowy sty! tyel., wolnyod .Ikoholu Zdrowotnych 

OfIZ rullllc). pro~mOw profilaktyanydl n. 

Mlejsld Pro".m Profil.1ttykI1 Rozwi~l'(WIl'Iia 
Problern6w Alkol>olowydl- Ofl.nltow.nlt I 

" 
prow.dzenle dllatl~ dl. dlled I mtod. lety §23.3.2 

Stow.rzyslenle Pomocv 
8 464,00 mlejskl 

promu)~eyeh ldrowy sty! tyela, wolny od .lkOholu Ps~holoJianej "N.dlle)." 

orlZ rnlb .. c). progrim6w profil.ktycmych 1\1 

MJej$1d Pr~m Profil,l:tyki I R~ZYW'n1. 
Problem6w AlkohololN'fCh- orpnitow.nle I 

52 prow'd.enle dll.I .... dl . dlled I mlodzldy §23.3.2 
TOWirlyStwo dl. OIled I Mtodliety 

8800,00 mlfjskl 
promuj~cych Idrowy nyI tyei., wolny od alkoholu '"''''" oral ,ulll";' prOlVlmdw profiliktycznych NI 

Mlejskl Pro".m Profil.ktYId I Rozwi~zywaniJ 
Problem6w Alkoholowyc:ll- orpnl' ow.nle I 

" 
prowad.enie dzl.t .... dl, dllec;i I mtod.lely 

promuj.eych ldrowy nyI tyciI, wolny od .Ikoholu 
123.3.2 Fund.cj. "CzIowiek I ~OC!O-...1sko" 35210,00 mlej$kl 

oral reallu<;j. prOI"am6w profilaktycmych n. 

Mitj$1d Progam Profil.1ttyId I Ro~zyw .. nI. 
P'oblem6w Alkohclcwydl- prowadlenie IIj~f Mied:ynarodowe Stowarrynenle 

" cplekuflczyeh, edukacyjnydll rOlWojolN'fCh dl .. dlled t23.3.2 
"Stysl( Serce" 

S SOO.OO mlejski 

I mIodllety 'Iodnydl J I.Sldami profIJ.ktyId 

Mlejski ProlVlm ProfiI.1ttyId I Rozwi.zyw.nIa 
Probltm6w Alkoholowych - prowadlenle ujet Stowirzyszenle Wspleranll ROlwoju 

55 opleku"'czych, edukaeyjnych I rOlwojolN'fCh dl. dzle,i §23.3.2 
Oiled i M!odzlety 

20750,00 mlejskl 

I mlodllety "odnyeh 1ll$lId.ml p'cfil.1ttykI 

Miejski Procram Profilattyld I Rorwl.zywani. 
Problem6w AlkDholowych - prowoodlenle Illef l'Urn:tItJI "Praestemo"· otrodek w 

" opiekurlczych, ed~lQIcyjnvch I fOlWOjowych dla dlied §23.3.2 
ladll 

32480,00 mleJski 

I mtodllety I80dnych llu,daml prof,l.ktykl 

Miej$1d Procrim Profil.1ttyId I Ro~l'(WInia 
ProblemOw Alkoholowych • prowadlenif! llje{ 

" opieku"'aych, edulQlcyjnych I rozwojowych dll dlled §23.3.2 Furn:taeja Prospotean. "Pocluchl" 23440.00 mlejski 

I mtod.lety 'godnydlI IIs.daml profil.lcty!d 

Miejsid Pro~m Profil.ktyki i Rozw4zywania 
Problem6w Alkoholowych - proWidzenie lIJet 

" op1etU1k.rydo. eduhC'1jnydll rorwojowydl dla dzled t23.3.2 Fundacp WSjllrc;i1 Psychospoleanego 17830,00 mle;.ti 

I miodlitty Igodnydl I IIs.d,ml profil. kty\1 

Mlejskt Pro".m Profitaktyld I Rozwi~ZYWilnl. 

" 
Problemdw Alkoholowych • proWidzenie IIlet t23.3.2 

Stowarzyszenle Wspiennla Rorwoju 13460,00 miepki 
socjot~ dla dzJed I mIodl:iety lIodnych Dried I Mlodllety 

Mlejskl Program Profil.ktyId I RolWi'ZYWlnl' 

" 
Problem6w Alkcholowych - proWidlenle ulet 123.3.2 

StoWirlySlenle Wspier.nl.llodllny 
S SOO,OO mleJski 

sociOle ... peutyanych dl. dlled I mIodrlety Jlodnych "Bakcyl" 



Mltj$kl Pro,rlm Profilaktykll ROlwl.~ni. 

" 
Prob lem6w Alkoholowych - prowaelltnlt uj~t §23.3.2 

Fyndlcj. "Praesterno" - ~rodek w 
19 420.00 mlejskl 

socjoter.peutycnych dLa dlied I mIodllety I,odnydl lodll 

Miejsl<l Procnom Profilaktykll Rozwi.~nl. 

" 
Problem6w AlkohoJowvd'I- prow.cllenle 

\23.1.2 
Terel'lOWY IComitet OchrOOV Pr.w 

14450.00 miejski 
specjalistyaneco ponodnictwl elta os6tIl problemem Otiecb 

Mlejskl Procr-m Profilaktykll RO!wi,rvw-nil 

" 
Problem6w Alkol>olowycll- prow.d!enle 

specJllistyc.rne,o poraelnktwa dll os6b I prob lemtm 
§23.3.2 Clritas Archielieceljll6dlklej 5550,00 miejsld 

Miejsld Pro.,.am Profil"ktyki IlIozwi,rywinl. 

" 
Problern6w AlkohoIowych _ ws~ranle dlialalnoki 

U3.1.2 
Stowanysunle Prudwd.rltt.nl. 

31920.00 miejski 
Dr,anilacNilrodowisk samopomocowydl dLa os6b Pltolociom K1ub "Pod Wlelbqdem" 
... lile1nlonyo;l! I wsp6lul.letnionydl od alkoholu. 

Mlejsld Procr-m Profil.ktykll Rozwi'ZVWl nll 

" 
Problem6w Alkoholowych - wsplerlnle dIlII'lnok! 

U3.3.2 
Stowarzyslenie Abstynent6w"U 

26340.00 miejskl 
or,.nlucjWrode>wisk •• mopomoxowyeh elil os6b Siebie" 

u,.ldnlonyc.1I I wsp6luule1nlonycll od . lke>lIol .... 

Mlejsld Procrlm ProfiLaktyU I ROzwi,rywini-J 

" 
Problern6w AlItohe>le>wydl- ws~ranle ddat.ln<rlc;i 

U.U.l 
StowanyszHlie~ 

53430,00 miejski 
orl.ni .. cW~ samopom«owye/I dla C>S6b "AlI"kus" 
... ule:1nionyc.h I _p6Iu!.letnlonyd'l ad Ilkohol .... 

MleJsld Pre>Vlm Profilaktyklllle>zwi,zywanil 

" 
Pre>blem6w Alkol>olowych - wspleranle dzlatalnoki 

U3.3.2 
8atuckie Stowarzystenie Abstynent6w 

48060.00 mlejskl 
e>rpnlucjl#rode>wi.k •• mope>moxowych ell, o.6b "Roellina' 

uule1nlonydll wsp6luule1nlonych od .Ikollol .... 

Mlejsld PrO",", ProfiLaktyki I Ro~zywanil .. ProbIern6w Alkohole>wyeh - wsp!er,nie dlialiinoki 
U.U.2 

Stowan ..... Hlie Rodlin • Problemem 
~992,00 miejsld 

or,anlzaciil'todowisk samopom«owydl dla os6b Alkoholowym "T~c.r." 
..... lelnlonyd'll wsp6!ullleinioftydl od .Ikoholu. 

MleJskl Procr-m Prolil.ktykli ROlwi,rywani. 

69 
Problem6w Alkoholowych - prow. dlenle 

§23.3.2 
Fundlcj. Centrum praw Koblet Oddllat 

23 780.00 miejski 
specj.lIstyCZneso porldnlctw. I konsultlcJI dla wlodll 

c.rIonk6w todlln orob I problemem likoholowym 

MI~Jsld PrOpfm Profilaktyki I Rolwi,zywani. 

" 
ProbIem6w Alkollolowyd'l- prOWldzenie 

123.3.2 Centr\lm SIuiby Rodllnle 16800.00 "*j5ki 
specpli$lyaneCO poradnictwll konsultacjl 011" 

cztonk6w rod,in os6b z proble mem .Ikoholowym 

Mlejskl pro~m ProfiLaktykl1 ROIw1~rywani. 

n Problem6w Alkoholowych - pro",adzenle 
U3.3.2 

5te>warrtSlenie Promocjl Zdrowi,l 
29420,00 miejsld 

specj.listyane lO poradnictwll konsulucp dl. Psvchoter.pll 
c:lC>nk6w rodJin os6b I probIemem ,lI<oI>oIe>wym 

MI~jsld Procnom ProfiLaktytd I RO~rywinl, 

" 
Problem6w Alkohe>k>wydl- prowIIdJHlie 

123.3.2 Fund~ "Uwolnienle" 4200,00 mlejski 
specjllistyantlO poradnic:twll konsultacjl dl. 

c.rtonk6w rodlln os6b z problemem ,Ikoholowym 

Mlejskl Pre>,rlm Profilaktykll Re>lwi~rywanla 

" 
Probl~m6w Alkol>ole>wych - prow. dzenle 

U3.3.2 
5(ow.rzyszenie Wspieflnll Rodllny 

6360,00 miejsld 
specjllirty<:melo poradnk;tw. 1 konlultacji dl. "hkcyl" 

atonk6w rodlln os6b I problemem .lkohoIowym 

Mitjski ProCfam ProfiLaktytd I Rolwl4~nia 

" 
Problem6w Alkollolowydl_ prowacbtnle 

specj.listyaneCO pondnictwa I konsultaejl dla 
§23.3.2 F ... nd.cj. 5Mby Rod!lnle -NadIlej'" 9440.00 ml~jski 

czlonk6w rodlln os6b I probtemem Ilkoholowym 

Mlejskl proCf.m Prolillktykll Rotwi,ryw'nll 
StoWlrrtSzenie Promoxjl Zdrowi. 1 

" Problem6w Alkol>olowych - prowadzenle tenpil dl, §23.3.2 53000.00 mlejskl 
atonk6w rodzln orob I problemem .Ikollolowym 

/>sydIoterapil 

Mirjsld Procr.m Prof'otaktyld i ~rvw-nil l6dzkl Oddiiat TOWIrrtSfW. Rodrin I 

" Problem6w AlkohoIowych - prOWidlenie tenPll dl. U3.3.2 Pnyj.ci6I Ozie<;i Uuletnlonyth 39865.00 ml~jski 

atonk6w roddn os.6b , problemem ' Ikollolowym , Powr6t I U" 

Miejskl ProJr"m Profilaktykll Ro>;wl4ryw,nl, 
n Problem6w Alkoholowych - prow.dzenle terlpii dl. §23.3.2 Fundlcja Wsple"nl, "e RKA" 15 (167,00 mlejskl 

atonk6w rodlin os6b • problemem .Ikoholowym 



I , 
FundKjl Ctntrum Pr,w 

" U3.3.2 7120,00 mlejski .'"', 
I , 

" Hl.3.2 """,,, ' 10206,00 mleJski 

, 
80 Problem6w AlkoholowyOl ' prow~dunle l.jtt 

U3.3.2 
Fundlcjl"l'fustemo·. Ql:rodek w 

7630,00 mleloki 
korekcyjno-eduhcyjnyt~:~:prlwc6w prumocy w lodli 

" M;kro~nty db senlo<ow §21.:U 
, 

150000,00 miejskl 

" 
AktyNnl 00.. cyId bezp/.lnych nkoleo'i 

t23.U 
SuMnio Fundlcj. Inle'--nc~ 

80 000,00 mlejskl 
kQmputerowych dl, mleslhric6w todll KryzysQwej I PomQql Psycholollcrnej 

" . Gimnastyb zdrowotl'll dlI senior6w" tll.U , 4000,00 mlejski 

.. "8_cli fit w'neelm wieku' § 23.3.1 

'm. "''"' " •• 
11 290,00 mlej5kl 

" 
, 

t23.U 41n),26 .... " , 

" "SplcPJUk boo lubit" §23.3.1 ~ t6ddd im. J.I'III 7280,00 mlejski 

" "Zdrowle mam, bo 0 nie dba"," t23.U 
Polskie Towlnystwo otwllty 

9880,00 miej5ki 

88 
, 

§ 23.3.1 Fundlcj. CARPE DIEM 10 000,00 mlejsld 

" przenouonyth § 23.3.1 
Fund,,]_ lrutylvt Profil,ktykI 

52465,00 mlfjskl 
ZintfaroWII~J 

" tym profitll:tyU § 2).).1 46215,00 mlejski 

.W"" .. ~,." .. "'. ,,"", """""'~ ~ , Miedryn.rodowe Stowlrr(Sllnle 
9 ()14,OO mltJskl 

Diagnostycznelo w ladzl w zakresie Inonlmo~ao ~SIV"~ Serce~ 

Prowadzenie d~~ slu1¥Ydl profillktyce 1 , rolWi,ly'WNIiu problem6 ... ~unydll utywlonlem 
tUB ll6dlki Sejmilc 0s6b 9800,00 mle/SIH 

subsllncjl psychoiktywnych w fOtlTlle cyldu 

koncert6w profilaktycUlych "Kulturalna Pnysll~". 

, 
, t 23.3.2 fundKj.Im. J .... CyryIII Metodt:ao 3370,(10 miejsli • 

, , , ,. "" .. , 
• , , • IU3,2 FundlC]'"W Czlowleku 10000,00 mlej!ki • 

~tl!t!<I.' 

Prztdwdtilbnie uale1n1enlom I p.ftoloclOm 

5 
Sp%eclnym, ... akrtsif1 Mlejskleao Procnomu 

§ 23.3.2 
Zwi,ztk H.rcerstwa PoIsldeco 

7049,00 mle/S1<i 
Profillirtyti; Rozwi,ZVWlni. Problem6 ... Choruie ... t6dzk. , , " ,,",". 

spoIeanym, ","kreslt Mle/Sklego Pl'o~mu 
$l:o...-anysltflle I'nyjJd6t Mie/SkieCO 

• tUH Centrum Medyaneao 1m. ~.oI. 10000,00 mle/SIH • 
Pfofil.ktyki i ROlwl,ZVWlni. Pl'obiem6 ... Jonscheuwlodli 

, , , , 
spoleeznym,'" nkrtsle MleJ!kleao PfOV.mu Slo .... nyszenie P.omoc. ld.owl. I , Pl'oN.ktyki I Rozwl.l'j'WInia Problem6w t 23.3.2 

Psychot:efiOpi 
9730,00 mltjsl<i , , 

• lwel'CI' )esle~ § 23.3.Sb ; ClIowieku Wldzlet Brit." 9910,00 mlejskl 

t 23.3.1 
; 

9000,00 m1ejsld , 
UmleJttn=odrltlneco ~nkcjOno"'"nl' OfiOZ 

" t 23.3.Sb 3000,00 mle)slH 
w!~cunll spolecme,o os6b Z rDzmlltyml Niepelnospr.wnoid. Inlelektu. ln. 



, J J , 
u 

, 
§ 23.3.Sb ..... " 5000,00 m~j5ki 

• 

" • ..,"' § 2l.1.Sb 5000,00 mlels"; 
• 

a.ssaw 

" 
reh.birn.ejI J § 2l.3.SI 

T~nystwo Pnyj.d6I Olied Odddat 
4 536,00 miejski 

Dzielnicowy L6dJ·WId,ew 

umiej(lnoid nmod.le lnego funkc)onowanl. gr,. 
Siowarzynenle Pomocy Osobom 

" § 2l.3.5b Z.k.ionym Wirusami 1500,00 miejskl 
wI~czanl. spoletvleso osOb, rovn.ityml 

Hepalotropowyml.HEPA-HElP" 

~ 
" 

J • § 23.3.Sb 
N"oepelnosp<a_vdI. Ich Rodzin I 

5000,00 mlejski 

..,a," """ Opiekun6w"Nitpt'lnosp",wni-

.~ J 

" • • § 2l.1.Sb 
PolskJ.e Stow.llyutnie OI~betykOw 

2900,00 miejski "'=0," .,," • 
ZlrllId Mlt}skl w loci'; 

J 

" 
umlektnOki samodrld~1O funkcjonow .... or.l t 23.3.Sb 

Stowanys.z.enie ria flKl Godnokl 
4920,00 miejslci • ~cz.ni. spOieanego osOb I ,ollTl.1tym1 hoi tudlkieso .Hum.nt Vitae" 

• J J J 

" t 21.l.Sb 
lOdzkie TowartyttwO lIehabmu'cyjno 

2900,00 mitjski 
Sport~ Nlepelnosptawnych 

J 

" 
umitj~kI s.modlielntlO funkcjonowlnia OfU § 2l.3.Sb 

$towalTfS1tnle OsOb • Chorob~ 
1400,00 mltJski 

w1~,"nl. spoleantJO osOb. rollTl.ityml par1<inson.llcl'I Rodlin .stONIK" 

• 

" 
umitj~ s.moddelnqo funkcjonow.nI. ~l t 2.3.3.5b Fund.cja .szany oiIl NIewidomych" 1450,00 miejslti 

wt.tcz;anil $pOItanqo os6b • rozmlityml 

• Rower do opowilda.ni. bl}ek ,~ 30000,00 miejski I 

, MitdlyO.rodowy Festi ..... , lew,lnv , StowiflVS,enie lewalne Choru 100 000,00 
~ 

Retroperspektywy 2018 :., 
• ~ n".~ , ,,.,,,..- , lowwrptwo PrzyjIti6Itodzi 10000,00 

, ~Iew.jmy fnem z NiepodlejJtoKi. , 
."''' 

,M',., 
llooo,OO lokalny 

• XXVI Grand Prbt J"z Melomani - l 6d1 • StowaflVSzenle Jlnowt Melomlnl 70000,00 • 

, RI~kpv;k , Fund'til NUR SO 100,00 

I '''''''~ 

" 
, 

• 
• • 

• Fundlc]1 Clrpe Diem 19000,00 mlejskl 

U. lttnia Akademla J.uu - It&endy Polsklelo I • 
U 

Swiat_I<> JlUU 
, Fund.c]a Wyt~I. 300000,00 

I """~ 
u • 

, 
• , , 

• 
75000,00 lokalny 

" C:\N3Irtkowe wiec!ory mUZyn/le u Mcnluszkowc6w " • • , M,o'",," 6000,00 lokalny 

" Niedziel.! mul'/lt( u ~w. MateusZl • eo" ... 
"", 18000,00 """ 

" XXI I6dtlll FestlWlI Ch6raIny • Cantlo Lodzeruls • Polski Zwi4zek Ch6r6w I Ootiesu-
14000,00 

oddzlllwlodzl 

• 

" LUX NIGRA • 5p6!dzielnll Socjaln. Ogniwc 25000,00 • 



" , • FundIC). MastershCIl 17000.00 loblny , 

" 9. FesUw.1 KrytyIt6 .... sttuk! fUrnowej I:&mer. AkcJ. , Fund,cj. FKA 92000,00 
, 

" 
",.~m, ; , . "~.' ~":' .. • SpOtdrklrQ Socj.lnI. Odblaslc 6000,00 ""'" 

" letnl Festi",,1 Filmowy .1'016""'.- , I Fundacj.lnlcj.tyw Kultunolnydl PI.lle, 108 000,00 lok.lny 

VIII Mi~dryMfOdowvl6d.tT.fIIO Solon FeWvi12011 
Fund,c). Wf~~~ Kultury F.b/yI<I 

, 
n , >0000.00 Tlnp 

1'-" 
22 ' .. ~ , 

• ""., W 

''',' S 000,00 lok,lAV , 
, , , 

" SIlony' fot .. m , 
-""" so 100,00 • 

, , 

" 
Wspler.nle ;utvstvcmeJ tw6rezoki .m.lomklej.'f , 

'''' 
7 500,00 lok.lny nClt,611'1y1T1 uWIII~dnlenlem os6b 60+ 

" .AVIU • fundic;. NoWII lull ... I £dultKj. 35000,00 

" 
Korlenle )(X.wieclnelO ludob6jstwio - wyst,wl • Centrum Inlcj.tyw Na Rzca Rozwoju 

33000,00 , , 
Dnewo tydl wno •• wyd.nenl.ml tow,nyu,cyml R£GIO 

" \.IIWn Forms festi'QI2018. Prusmc"'! mie}sa , fundac;. Urban Forms 10000,00 

, , , 
" XVIII Festiw.1 Sztul<i Milelo Dlleck& pt. ZABAW(KjA • , , 19100,00 IOQlny 

30 W1e1okulturow.l6dl dl, NiepodlelieJ S ~ 35000,00 ""'" 
n SlI.klem kultury • Zwl~zek H.,cerstwa Polskle,o 

10000,00 lokllny 

vm M~~roOowv FenIwII Tw6raokl MIodvth FundiKlf Promoc:jll Wspleqnl. 
II , 100000,00 

FOLKOWE INSPIRACJE Tw6«:lOki Convivo 

~ 
" 

Mi~dryn'fOdow. Kon~rtnej. Edu kacji )(ultufllntj I , Fund.ejl Miuto Pro/tlrt 24000,00 
Animlcjl Kultufowtj 

" l6dlkl ftstiwil Fatltastyld bpitulan 2018 • fund'cjl FitltlStya/lt InJcIItywy 20000.00 , 
; , , 

, 
" l&nYSkl Wolrn»d 2018 - BitWI 0 histofl~ , fundlCia UBERTEI 120000,00 

'''''''' , , , 
, ".,. , , ; 

4 700,00 lokl lny , 
" J~ryk lod:1 

'~'" 
" 

M~' 
, , , • 25000,00 ..... 

" 2s.-ltC\e )(ojdol3 So-odowllk Tw6raych w lodrl , Europejsk!e Cetltt\lm Kultury LOGOS 170000,00 , 
", 

" Mlodrl nuki", mlstrz6w • fund.q. KoIarowo 14000.00 
, 1-- , 

" Art Pu:rlt, SCtn. srwk (nitjwynukinydl • 
~' 

Z3 000,00 Iokllny , , 
; , 

6000,00 Iokil".,. " B.bc:ie: dlildklem wlode , 
,~"" 

~ ~ot! w odloOt StOWIRySltnie .Obsuoy Kullury" '000.00 mltjski 

"""" " Bibtl0Cfilfia &ettll6dddego 194s.-2017 Fund.cj_ t6dzki SzIlk Koblet 3500,00 mlejskl 

""'," .. Wt6kieMicu l6dlkie TowaortyStWO fotop-.fiant 14000,00 mltJski , 

., Wydlnle 1 promocj. tomu poetyddego pt •• Stlny .''''."'''~ Htnr"jU BeftlY 2500,00 mlejski 
Ijednoczooe- M.rQ Quku 



".k." 
" Gilti'll Wschodnii 1984-2017 Fundacjaln Selrth Of •.• 10000,00 mlejskl 

.. Wydanle ksl,W D. Fom;J!sklej .00ie1:lle Mont~ . ,~"'" fundxji Wspierlnl.lnlcptyw 
, "".00 mie}skl , 

M~40' Ku/turllnydl j WydI...niayd1 

WycItnle ks141ki M. Opalil'lslUl"CO .zaocty nie ,-" Fundacp W~,..,~ Inlcj.tyw 

'" ... """,. KuttUl"linvch I Wyd.wnlaych 
SOOO,OO mlejskl 

".k." Fund.cj. Wspier.nl. InlcjUyw 

" Wyd.nle ksl41kl pt. .LOtnictwc Armlll6dl" 
KuttUrllny<;il i Wyd,wnlc.tY(h 

3500,00 mlejskl 

L 

" 
Wyd.nle ksi4i1d poetyckiej PIotr. GrobMskitSO .'o:'k." 

Stowarzyszenle Pis.iny PoWddl >500.00 miejski , 
.KMma c!I. ps6 .... 

"'- Fund.c;. W.p;erln~ Inicjatyw 
53 10000,00 mlejskl , 

M"" Kuhur.lnyc;h I Wyd.wnlayd! .. ,'" Fund.cjalnicjatyw " ... hut.lnycll 

" Osc.ry nl Slarym lIynku , 
'plaster" 

32000,00 mleJ5ki 

" PlenerOWt Idno letnie n. Teofllowie. EdycJ. n .. "''''. Fundicj.ln;Cj;ltyw IMturllnych 
SOOOO,OO miejsl<i ...... 

" Oobre kino dl, dofostych '"". fundKj. lnicjatyw Kulturalnyd'l 
70000,00 

'plln~ 
miej5ki , 

" l1<;ocbl6d! 
... ,," 

Fund.c). SIowil~5k. Insplrle]. 18800,00 mlej. kl 

~ ~ 
, 

• TurystyCm.lini, tramw.joWi po lodzl 146000.00 miejski 

, , 
""""'.00 miejsici , , , 
J2!iii!i[ 

, 
• Pro~dlenle J 2205742 Fl,lndKj. Rozwojl.l Pnedsl(bloraokl iR2ln,54 ml!Jskl 

, Prow.dlen!! J 22057'2 
.. .,.". 

182ln,54 mlejski 

3 Prow.dlenle IK'nlo:t6w nleodplltnej 2205742 
Subvenio Fundacj. Int~ncji 

303629,4 miejsici 
Kryzy$O~j i Pom<><:y PsydloloClemej 

• Prow. dlenle punlct6w nieodpll tneJ 2205742 Fund.~j. Toptus Pro 80no 121451,76 miejsici • 
, punkt6w nieodpfltnej 2205742 

StOWIrryslenle n. Rna Por.dnldwa 
Obywale\skielo Oopn. "m,..,. miejsici • 

Wsplrcle fulitae)] udanil publiClne,o w ukresie 
dzialall zmlefl.J~cych do pneknt,lcenl' todd w 

centrum ....... d.nell rnIuko ....... eh 0 zn.cnniu 

• I 1.ch(OIJ~cych do Jludlowani. w , l6dll<ie TowarlVStwo N.ukowe 110000,00 
miejskil • ~~~ : o.iUn~ n.ukowe todzl pn: 

XVII FeJtiwll N.uId. Tethnild I snuld wtodzl- 2017 
r., XVIII Festiwal Nauld, Techniki I Srtuici wlOdzl-

2018r . . '''',.; ~,.J ••• 
pnekutlicenl. lodzl w centrum ....... d.rze!l 

Centrum Promocji I ROlwoju lnlcj. tyw , 
n.ukolAl'{Ch 0 zn.euniu ml~dryn.rodowym. 3 """'.00 

, 
IICh~OI)~ do Jludio~nl. w todl:l 

Obywatelskh;h OPUS "., 

, 
, 

Fundacja n. "'eel Rltow.ni. K.plicy , wpiSlnvch do rejestru ubytk6w. pOIolonych n. '''''''' miejsici 
Karola Scheible .. 

obuarze miast.lodll. 



, · '""d"J" " ,"d""m ""'" mlejski 

, · "0000.00 miejstl 

WymliOI ocrodzerQ w RodllntIYM Dcro<IlIt! PoIsll lwltzn 

" ,,~;""~ , Dv.Htowym .~mete<" w todd pny "'Iicy Se~r~J · Im6,78 Ioluolny 

" 
, , 

M~rni"'cJ' slcQ wodocl.uoweJ w Rodzlnnym 
,,,,,,,~ , OIrodzio! Ozl.lkowym .saturn" w todti PRY ul · ""' .. ... ., 

W6a.stej 25. , 
; 

StowlU'rysletlie Nld St._m w todlll , · sledli~ PRY ul. Tlbelowej 2S 
4986,17 ""''' 

, . ,"d~' • do'.', , '"' · Stowlrtynenie Nld 5t._", w todzlz 
4986,17 lokalny , sledllb~ p~ ul. T,beloweJ 25 

~ 

, , FundIC)' Ulicy PIotrkGwskiej -.' '*/Iid 




