
 

Harmonogram otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych  
na realizację zadań Miasta w 2009 r. 

 

Lp. 
Wydział / jednostka 

organizacyjna  
Zakres tematyczny konkursu 

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu 

1. Wydział Edukacji 

 
1. Realizacja zadań w ramach Programu Aktywizacji 

Społecznej Dzieci i Młodzieży. 
2. Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

 

 
- luty/marzec 2009 r. 
 
- luty/marzec 2009 r. 

2. Wydział Kultury 

 
1. Wspieranie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, 

sztuki i ochrony tradycji.  
a. zadania realizowane w terminie marzec – sierpień 2009 r., 
b. zadania realizowane w terminie wrzesień –grudzień 2009 r., 
2. Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji 

związanych z Łodzią (zadanie realizowane  
w terminie marzec – grudzień 2009 r.). 

3. Wspieranie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, 
sztuki i ochrony tradycji realizowanych w formie publikacji 
czasopism kulturalnych (zadanie realizowane  
w terminie marzec – grudzień 2009 r.).  

 

 
 
 
- do 15 lutego 2009 r. 
- do 15 maja 2009 r. 
- do 10 lutego 2009 r. 
 
 
- do 10 lutego 2009 r. 
 
 

3. Wydział Sportu 

 
1. Szkolenie sportowe maj-grudzień 2009. 
2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych maj - grudzień 

2009. 
3. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej 

lipiec – grudzień 2009. 
4. Zapewnienie bezpieczeństwa osób kapiących się  

i pływających maj – grudzień 2009. 
5. Realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
6. Promocja Miasta poprzez sport. 
7. Stypendia i nagrody dla zawodników osiągających wysokie 

wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym oraz nagrody dla trenerów. 

 
- marzec 2009 r. 
 
 
 
 
 
 
- marzec/kwiecień 2009 
 
 
- po uchwaleniu budżetu 
Miasta 

4. 

 
Wydział Spraw 

Społecznych 
 

 

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

a. zorganizowanie konferencji dla organizacji pozarządowych 
podsumowującej roczną współpracę Miasta z tymi 
organizacjami. 

b. prowadzenie Centrum Obywatelskiego dla organizacji 
pozarządowych. 

 
2. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, w tym: 

a. rehabilitacji leczniczej w domu osoby niepełnosprawnej, 
b. rehabilitacji leczniczej poza domem osoby, 

niepełnosprawnej, 
c. rehabilitacji psychologicznej dla osób niepełnosprawnych  

 
 
- kwiecień 2009 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- marzec 2009. 
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i ich rodzin, 
d. zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności 

samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 
3. Organizowanie imprez kulturalnych, w tym o charakterze 

integracyjnym. 
 

 
 
 
- marzec 2009. 

5. 
Wydział Zdrowia 

Publicznego 

 
1. Promocja zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób 

starszych. 

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

 

 
- czerwiec 2009 r. 

6. 
 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

 

1. Konkursy na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej w 2009 r., ogłoszone  w IV kwartale 2008 r.: 

a. prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na 12 miejsc dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 

b. prowadzenie i zapewnienie do 102 miejsc w domach pomocy 
społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, 

c. realizacja programu osłonowego „Autobus dla bezdomnych  
i potrzebujących”, 

d. prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w dzielnicy Łódź-
Bałuty, 

e. prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego, 

f. prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi  
i kobiet w ciąży, 

g. prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich 
wychowanków domów dziecka, 

 
h. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy 

przeznaczonego dla osób chorych na autyzm, 
i. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy 

przeznaczonego dla osób z upośledzeniem umysłowym, 
j. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy 

przeznaczonego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
k. prowadzenie Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy 

(Cel I, działanie 1.4. Programu Rozwoju Rodzicielstwa 
Zastępczego w Mieście Łodzi), 

l. prowadzenie hostelu przy placówce opiekuńczo-
wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci znajdujących 
się w sytuacji kryzysowej (Cel I, działanie 2.3. Programu 
Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi), 

m. organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-
opiekuńczych (Cel II, działanie 1.2. Programu Rozwoju  
 
Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi), 

n. realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej 
PEAD, 

o. realizacja programu pilotażowego „Punkt wsparcia 
„Przystanek 13” dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych z dzielnicy Łódź-Bałuty”, 

p. zorganizowanie i przeprowadzenie Łódzkich Dni Rodziny, 

 
 
 
 
- 31 października 2008 r. 

 
- 3 listopada 2008 r. 
 
- 26 listopada 2008 r. 
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2. Konkursy na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej w 2009 r., planowane na I kwartał 2009 r.: 

a. środowiskowy program pomocy pedagogicznej  
i wsparcia dla rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 
„Pedagog Rodzinny”, 

b. wsparcie wolontaryjne rodzin zastępczych  
w wypełnianiu ich funkcji socjalizacyjno-edukacyjnych, 

c. rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego  
i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci  
i młodzieży – Punkt wsparcia „Przystanek 13” dla dzieci  
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych na terenie miasta Łodzi, 

d. odpowiednie przygotowanie pedagogów do podjęcia funkcji 
pedagogów ulicy - szkolenie kwalifikacyjne (Cel I działanie 
1.5. Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego), 

e. prowadzenie i organizowanie interdyscyplinarnej pomocy  
w środowisku przez pedagogów ulicy  
w każdej dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem 
środowisk docelowych, w tym superwizja pedagogów ulicy 
(Cel I działanie 1.6. Programu Rozwoju Rodzicielstwa 
Zastępczego), 

f. prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników 
pomocy społecznej pracujących z rodzinami z „grupy ryzyka” 
(Cel I działanie 4.3. Programu Rozwoju Rodzicielstwa 
Zastępczego), 

g. prowadzenie kampanii społecznych promujących rodzicielstwo 
zastępcze (Cel II działanie 1.1. Programu Rozwoju 
Rodzicielstwa Zastępczego), 

h. organizowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci umieszczonych 
w rodzinach zastępczych (Cel II działanie 3.2. Programu 
Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego), 

i. organizowanie dla rodzin zastępczych poradnictwa rodzinnego, 
grup wsparcia i superwizji (Cel II działanie 3.3. Programu 
Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego), 

j. organizowanie specjalistycznych szkoleń dla pracowników 
pomocy społecznej w zakresie wsparcia i współpracy z rodziną 
zastępczą (Cel II działanie 5.1. Programu Rozwoju 
Rodzicielstwa Zastępczego), 

k. prowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych 
pracujących z rodzinami zastępczymi (Cel II działanie 5.2. 
Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego), 

l. szkolenia doskonalące dla realizatorów metody obejmującej 
procedury i procesy pracy z rodziną na rzecz jej reintegracji: 
specjalistyczne dla realizatorów programu (Cel III działanie 
1.2.1 Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego), 
systematyczna superwizja realizatorów (Cel III działanie 1.2.2 
Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego), 

m. prowadzenie działań terapeutyczno-edukacyjnych z rodzinami, 
których dzieci umieszczone są w opiece zastępczej poprzez 
organizowanie turnusów edukacyjno-terapeutycznych dla 
rodziców z dziećmi (Cel III działanie 1.4. Programu Rozwoju 
Rodzicielstwa Zastępczego). 

 
 
 

 
- luty/marzec 2009 r. 
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