
Informacja nt. realizacji „Programu współpracy Miasta z organizacjami 
pozarządowymi, na 2005 r.” oraz nt. Rady Konsultacyjnej  

ds. Organizacji Pozarządowych. 
 
 
 

 
 
 

Miniony rok był drugim rokiem funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Realizacją zapisów tej ustawy jest m. in. coroczne 
przygotowanie „Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi”, który 
określa zasady współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, zadania, które będą 
zlecane do wykonania organizacjom pozarządowym oraz formy pomocy Miasta dla 
organizacji pozarządowych. Coroczna współpraca prowadzona jest zgodnie z przyjętymi  
w obecnej kadencji zasadami partnerstwa, jawności, przy bieżącej, pełnej wymianie 
informacji. 

Bieżąca współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa  
się za pośrednictwem poszczególnych komórek/jednostek organizacyjnych Miasta, zgodnie 
z przyjętymi w „Programie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2005 r.”, 
celami, zadaniami i trybami ich realizacji. Są to następujące komórki/jednostki organizacyjne 
Miasta: 
 

− Wydział Edukacji, 
− Wydział Kultury, 
− Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
− Wydział Spraw Społecznych, 
− Wydział Sportu, 
− Wydział Zdrowia Publicznego, 
− Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, 
− Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, 
− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 

Wśród przedsięwzięć, realizowanych we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, które warto wyróżnić, są m. in: 
 
I. Wydział Edukacji 

 
− Realizacja programu pn. „TAMA” – program wczesnej profilaktyki społecznej mający 

na celu zmniejszanie negatywnych zachowań społecznych. W programie tym 
uczestniczy 45 łódzkich gimnazjów i łącznie zrealizowano 720 godzin zajęć z uczniami 
klas I oraz wychowawcami tych klas, 
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− Realizacja programu pn. „HARANGOS” – program przeznaczony dla dzieci Romskich, 
mający na celu zmotywowanie i dostosowanie możliwości edukacyjnych szkoły  
do potrzeb kulturowych rodzin cygańskich. Jest to w chwili obecnej jedyny program  
w Łodzi adresowany do mniejszości kulturowych, 

− Zorganizowanie Festiwalu Nauki i Sztuki. Celem Festiwalu jest promocja osiągnięć 
naukowych i badawczych łódzkich uczelni oraz szeroka informacja nt. możliwości 
naukowych i edukacyjnych realizowanych w Łódzkich Szkołach Wyższych, 

− Prowadzenie na terenie Łodzi ośrodków dla dzieci współuzależnionych i uzależnionych 
od środków psychoaktywnych . Należą do nich ośrodek PROM, ośrodek MONAR oraz 
ośrodek TY & MY, 

− Innym bardzo ważnym zadaniem realizowanym we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi jest ochrona dzieci przed przemocą. Zadanie to realizuje Fundacja 
OPOKA, 

− Spektakularnym projektem, realizowanym od wielu lat jest  program Łódzkie Skrzydła, 
prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i obejmujący swoim zasięgiem 
uczniów wszystkich łódzkich szkół. W wręczaniu nagrody Łódzkich Skrzydeł corocznie 
uczestniczą przedstawiciele Władz Miasta, 

− Na uwagę zasługują również działania podejmowane przez Łódzkie Stowarzyszenie 
Pomocy Szkole, które jest fundatorem stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, 
wymagających wsparcia materialnego. Wskazana organizacja jest także sponsorem 
wielu godzin zajęć dodatkowych prowadzonych nieodpłatnie na terenie łódzkich szkół. 

Należy podkreślić, iż 85 %  dzieci wymagających dodatkowych działań opiekuńczych 
otrzymują wsparcie w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe. 

 
II. Rzecznik Osób Niepełnosprawnych 
 
− Zorganizowanie 2 otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na 

realizację zadań Miasta, 
− Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, terapii psychologicznej oraz zajęć rozwijających 

umiejętność samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, 
− Zakup specjalistycznych usług (np. korzystanie z zajęć na basenie),  
− Ułatwianie kontaktów ze światem kultury poprzez zakup biletów do teatru, 
− Zajęcia w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prowadzone przez lekarzy 

pracujących dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego), zwłaszcza 
rehabilitacja w domu osoby niepełnosprawnej (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódź-
Widzew), 

− Współorganizowanie oraz uczestnictwo w takich imprezach integracyjnych jak m. in. 
„Piramida Dobrej Woli” czy też „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”, a także 
„Międzynarodowy Festiwal Twórczości Głuchych” oraz „VIII Festiwal Sztuk 
Wszelakich”, 

 2



− Impreza pn. „Uwolnić Motyla”. Jest to organizowane co roku spotkanie  
z udziałem osób niepełnosprawnych, w tym artystów, przygotowywane przez szereg 
współpracujących z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych organizacji, mające na celu 
przełamywanie uprzedzeń wobec niepełnosprawnych, 

− Wydanie folderów informacyjnych, biuletynów i informatorów dla osób 
niepełnosprawnych, 

− Przygotowanie i wydanie poradnika dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, informatora 
dla osób głuchych (współpraca: stowarzyszenie „Niepełnosprawni-Sprawni”), a także 
publikacja kalendarzy na 2006, 

− Udział w Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych 
„Rehabilitacja 2005”. 

 
III. Wydział Kultury 

 
− Zorganizowanie imprez artystycznych i kulturalnych takich jak koncerty, wystawy, 

odczyty i spotkania z interesującymi ludźmi, różne formy kształcenia, wreszcie 
działalność wydawniczą o tematyce przede wszystkim lokalnej, 

− Zorganizowanie festiwali o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym  
(we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana, 
Łódzkim Towarzystwem Muzycznym, Fundacja Edukacji Wizualnej, Towarzystwem 
na Rzecz Dialogu Czterech Kultur, Stowarzyszeniem Międzynarodowe Muzeum 
Artystów), 

− Zorganizowanie we współpracy z organizacjami pozarządowymi atrakcyjnej oferty 
imprez kulturalnych, takich jak, m.in. 
• „Łódź Biennale – Międzynarodowe Biennale Sztuki – Biennale Sztuki Polskiej – 

Biennale Sztuki Łódzkiej”, 
• 5 Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra 

Tansmana,  
• XVII Festiwal „Muzyka w Starym Klasztorze”, 
• Cykl koncertów pn. „Salon Muzyczny w Pałacu Herbsta”, 
• VI Międzynarodowy konkurs im. Karola Szymanowskiego,  
• Konkurs Łódzkie Skrzydła,  
• „Dziecięca scena – przegląd małych form teatralnych”,  
• Cykl wystaw fotograficznych pt. „Fotograficzna pasja łódzkich twórców”.  

− Dofinansowanie czasopisma o tematyce kulturalno-społecznej - „Tygiel Kultury” oraz  
kulturalno- historycznej „Kultura i biznes”. 
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IV. Wydział Zdrowia Publicznego 
 

Główną dziedziną współpracy z organizacjami pozarządowymi jest przeciwdziałanie 
patologiom społecznym takimi jak alkoholizm, narkomania oraz przemoc w rodzinie.  
W ramach współpracy prowadzona jest: 
− Terapia osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, 
− Terapia członków rodzin osób uzależnionych, 
− Terapia osób doświadczających przemocy domowej oraz sprawców przemocy, 
− Działania wspierające dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy, 
− Poradnictwo prawno – socjalno – terapeutyczne dla osób z problemem używania 

alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzin i ofiar przemocy, 
− Specjalistyczne działania konsultacyjno – interwencyjne dla osób z problemem 

używania alkoholu i innych środków psychoaktywnch, ich rodzin i ofiar przemocy, 
− Wczesna Interwencja, 
− Budowanie systemu współpracy w celu przeciwdziałania problemom uzależnień  

i przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym. 
 

Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Głównym jego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi podejmuje działania takie jak: 

 

− Organizowanie i prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej i hosteli, 
− Organizowanie i prowadzenie banków żywności, taniego żywienia – jadłodajni, kuchni 

społecznych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, 
− Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób uzależnionych, bezrobotnych,  

po zakończeniu programu psychoterapii i zakładzie lecznictwa odwykowego, 
− Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych. 
 

Ponadto realizatorami ww. programu są Wydział Edukacji i Wydział Sportu, które  
we współpracy z organizacjami pozarządowymi podejmują działania, takie jak: 

 

− Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół podstawowych, w gimnazjach  
i szkołach ponadgimnazjalnych,  

− Profilaktyczna działalność informacyjno – edukacyjna, 
− Prowadzenie świetlic profilaktycznych i terapeutycznych, 
− Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin 

z problemem alkoholowym gdzie prowadzone było dożywianie dzieci,  
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− Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 
zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną, 

− Organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych jako forma spędzania czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, 

− Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób związanych z profilaktyką i terapią 
uzależnień, 

− Szkolenia wybranych grup zawodowych – sprzedawców napojów alkoholowych. 
 
V. Wydział Sportu 

 
− Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży we współpracy z Uczniowskimi 

Klubami Sportowymi, 
− Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

różnorodnymi patologiami, 
− Zorganizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego szkół. Uczestniczyło 

w nich ponad 20 tys. dzieci, 
− Zorganizowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji w 2005 r. Z rożnych 

form wypoczynku skorzystało ponad 13 tys. dzieci z łódzkich szkół podstawowych 
i gimnazjów,  

− Udział w zagranicznych zawodach i imprezach sportowych (w tym w wymianie 
zagranicznej z miastami partnerskimi – Odessą, Chemnitz, Stuttgartem),  

− Szkolenie sportowe niepełnosprawnych – ponad 5 tys. osób (głównie dzieci i młodzieży), 
− Wspomaganie bieżącej działalności łódzkich stowarzyszeń poprzez przekazywanie,  

na bardzo korzystnych warunkach, skomunalizowanych obiektów sportowych, 
w dzierżawę klubom sportowym. Przykładem może być ŁKS, Społem, Widzew, AZS, 

− Ufundowanie stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi i nagród za wybitne osiągnięcia 
sportowe dla najlepszych łódzkich sportowców. Ogółem otrzymało je 125 zawodniczek 
i zawodników z 24 stowarzyszeń, 

− Do największych imprez współorganizowanych przez Wydział Sportu we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi należały, m.in.:  
• Puchar Polski na torze i Mistrzostwa Polski Juniorów na torze (KS „Społem”),  
• Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek w zapasach (KS „Budowlani”),  
• XIII Inspektorialne Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Łodzi (SL. „Salos”), 
• XIII edycja Amatorskiej Ligi Koszykówki CNBA (Stowarzyszenie Centralnego 

Nurtu Basketu Amatorskiego), 
• Turniej koszykówki ulicznej - Basketmania (AZS), 
• V Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Młodzików (SKS „Start”),  
• Mecz pływacki Łódź – Warszawa (MKS Trójka), 
• Otwarte Mistrzostwa Łodzi w Tańcu Sportowym (KS Jaszczur), 
• Sportowy Turniej Miast i Gmin (ŁTKKF), 
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• Mistrzostwa Łodzi Jeźdźców Rekreacyjnych (Łódzki Klub Jeździecki), 
• V Rozgrywki klubów tańca sportowego regionu łódzkiego o Puchar Prezydenta 

Miasta Łodzi (7 Coma 7), 
• Victory Cup – Ogólnopolski Puchar Karate (Łódzki Okręgowy Związek Karate), 
• VI i VII Edycja Ligi Szkolnej Dzieci w Judo (ŁPKS Gwardia), 
• Klubowe Mistrzostwa Polski – PREMIER CUP (UKS SMS). 

 
VI. Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 
 
− Zorganizowanie szeregu imprez w ramach obchodów Święta Miasta 2005, takich jak  

m. in. 
• koncert w ramach akcji „Kolorowa Tolerancja”, 
• festyn w ramach Święta Miasta,  
• Puchar Prezydenta Miasta Łodzi w siatkówce plażowej, 
• Łódzki Korowód Radości. 

− Zorganizowanie II Festiwalu Animacji „Reanimacja”, 
− Zorganizowanie VII Festiwalu Twórców „Powiększenie”, 
− Współorganizowanie Festiwalu Gór (Explorers Festival) w latach 2005-2007, 
− Zorganizowanie Festiwalu Camerimage, 
− Promocja jubileuszowej edycji Festiwalu i Konkursu Tansmanna, 
− Zorganizowanie XIV Wielkiej Gali Jazzowej „Grand Prix Melomani”, 
− Opracowanie w formie elektronicznej wydawnictwa prasy podziemnej w związku 

z Obchodami 25 rocznicy strajków, Porozumienia Łódzkiego i rejestracji NZS, 
− Współorganizowanie konkursu „Miasto Nowych Technologii”. 
 
VII. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 
− Akcja ratowania łódzkich kasztanowców. Wzięło w niej udział około 1300 uczniów 

z 31 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
− Prowadzenie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych, 
− Współpraca przy utworzeniu ścieżki dydaktycznej „Czasoprzestrzeń przyrodnicza” 

w Ogrodzie Botanicznym. 
 

VIII. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

− Prowadzenie programu „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”, 
− Prowadzenie Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy, 
− Utworzenie kolejnej niepublicznej placówki rodzinnej, 
− Oddanie do użytku pierwszych w Łodzi niepublicznych mieszkań chronionych dla 

pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych typu 
socjalizacyjnego, 
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− Przeprowadzenie akcji promującej prorodzinne formy opieki zastępczej pod hasłem 
„Feniks – uratuj miłość”, 

− Współorganizowanie XII Łódzkich Dni Rodziny pod hasłem „Festiwal nadziei”. 
 

Należy również wspomnieć o rezerwie celowej w budżecie Miasta na 2005 r., 
przeznaczonej na współpracę z organizacjami pozarządowymi, która została 
rozdysponowana m. in. na: 
 

− zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla ok. 300 przedstawicieli łódzkich 
organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków pomocowych  
z Unii Europejskiej, pisania projektów, i tworzenia tzw. „konsorcjów projektowych”, 

− zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych i imprez integracyjnych dla środowiska osób 
niepełnosprawnych, 

− projekty promujące zdrowy styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy 
jakości życia osób starszych, 

− upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży, 
− zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz dzieci  

i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 
− upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 

 
Na osobne omówienie zasługuje działalność Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji 

Pozarządowych, powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi  
z dnia 5 sierpnia 2004 r., w skład której wchodzą przedstawiciele łódzkich organizacji 
pozarządowych , przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi i Radni Rady Miejskiej.  
Na 9 posiedzeniach w 2005 r. podjęto szereg uchwał dotyczących m.in. tak istotnych dla 
środowiska organizacji pozarządowych kwestii jak: 

 

− społeczne konsultacje programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi 
na 2005 i 2006 rok, 

− konsultacje Narodowego Planu Rozwoju i Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, 
− udział w dyskusji nt. funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, 
− propozycja konkursu „Łódzki Filantrop Roku”. 

 
Rada Konsultacyjna ds. Organizacji Pozarządowych pozytywnie oceniła również 

inicjatywy wychodzące ze środowiska organizacji pozarządowych, dotyczące m. in. 
 
− utworzenia Międzysektorowego Zespołu ds. Opracowania Standardów Usług 

Publicznych, 
− podjęcia działań zmierzających do kontroli sprzedaży alkoholu nieletnim, 
− opracowania systemu wsparcia prorodzinnych form opieki nad dziećmi. 
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