
Informacja nt. współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2007 r.  
 

 
 
 
 

Podstawą do współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2007 r. była 
uchwała Nr III/48/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2007”. 

Realizacja programu odbywała się głównie za pośrednictwem poszczególnych 
komórek/jednostek organizacyjnych Miasta, wśród których znalazły się: 
 

1. Wydział Edukacji, 
2. Wydział Kultury, 
3. Wydział Zdrowia Publicznego, 
4. Wydział Spraw Społecznych, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, 
5. Wydział Sportu, 
6. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
7. Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, 
8. Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, 
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 

 
I. Wydział Edukacji. 
 

Za główne cele współpracy z organizacjami pozarządowymi Wydział Edukacji uznał: 
 

− kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, 
− integrację środowisk oświatowych i wychowawczych, 
− przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom deprawacji społecznej wśród dzieci i młodzieży. 
 
 

We współpracy z organizacjami pozarządowymi Wydział Edukacji zrealizował  
w 2007 r. m.in. następujące przedsięwzięcia: 
 

− działania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: prowadzenie 15 świetlic 
środowiskowych i 5 świetlic socjoterapeutycznych, prowadzanie programów 
profilaktycznych i zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży (we współpracy m.in.  
z Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Fundacją BAŁUCKIE DZIECI, Stowarzyszeniem 
ŁÓDKA, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Fundacją RÓWNE SZANSE), 

− działania na rzecz przeciwdziałania narkomanii, w tym: prowadzanie 17 programów 
profilaktycznych (realizowanych m.in. przez Stowarzyszenie Wspierania Dzieł 



Ewangelizacji AGAPE, Fundację „Dominik”, Centrum Służby Rodzinie, Terenowy 
Komitet Ochrony Praw Dziecka, Związek Harcerstwa Polskiego i Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci), a także zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży, 

− działania w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy, 
− aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży, 
− organizacja wraz z Łódzkim Towarzystwem Naukowym Festiwalu Nauki i Sztuki, 

którego celem jest promocja osiągnięć naukowych i badawczych łódzkich uczelni, 
 

II. Wydział Kultury. 
 

Za główne cele współpracy z organizacjami pozarządowymi Wydział Kultury uznał: 
 

− wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta, 
− wspieranie działań promujących wielokulturowość Miasta, 
− wspieranie twórczości łódzkich środowisk artystycznych, 
− kultywowanie lokalnych tradycji kulturowych, 
− dbałość o zachowanie i wzbogacanie działań artystycznych amatorów, 
− wspieranie wartościowych programów edukacji kulturalnej. 

 

Do głównych zadań zrealizowanych przez ten Wydział we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi w 2007 r. należały: 

 

− organizacja imprez artystycznych i kulturalnych, takich jak koncerty, wystawy, odczyty 
i spotkania, różne formy kształcenia, czy działalność wydawnicza.  

 

Przykładem mogą być: 
 

− Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych CENTRUM (we współpracy  
z Centrum Kultury Młodych), 

− Międzynarodowy Festiwal Animacji „Reanimacja” (we współpracy z Fundacją 
KinoForma), 

− Międzynarodowy  Festiwal Fotografii (we współpracy z Fundacją Edukacji Wizualnej), 
− Festiwal Dialogu Czterech Kultur (we współpracy z Fundacją Festiwal Dialogu 

Czterech Kultur), 
− Koncerty w ramach imprezy pn. „Muzyka w Starym Klasztorze” w Klasztorze  

oo. Franciszkanów w Łagiewnikach (we współpracy z Łódzkim Towarzystwem 
Muzycznym). 

− Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra 
Tansmana (we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Kultury im. A. Tansmana), 

− Międzynarodowy Festiwal Kultury Chrześcijańskiej (we współpracy z Europejskim 
Centrum Kultury  LOGOS, Teatrem LOGOS przy Kościele Rektoralnym Środowisk 
Twórczych), 

− Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu” (we współpracy z Muzeum 
Kinematografii). 

  



Należy także wspomnieć o dofinansowaniu czasopism o tematyce kulturalno – 
społecznej - „Tygiel Kultury” oraz kulturalno – historycznej - „Kultura i biznes”, 
opracowywanych i wydawanych przez organizacje pozarządowe. 

 
III. Wydział Zdrowia Publicznego. 
 

Główną dziedziną współpracy Wydziału z organizacjami pozarządowymi jest 
przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm, narkomania oraz przemoc. 
W ramach współpracy realizowane są następujące zadania: 

 

− 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, 
− tworzenie systemu współpracy w celu przeciwdziałania problemom uzależnień  

i przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym. 
 

Powyższe zadania zrealizowano m.in. we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci 
Uzależnionych „Powrót z U”, Fundacją „Uwolnienie”, Fundacją „Równe Szanse”, 
Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, a także łódzkimi 
klubami abstynenckimi „Abakus”, „Tęcza” 
 

Ponadto Wydział Zdrowia Publicznego współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi przy realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego. Współpraca 
obejmuje m.in. profilaktyczne działania informacyjno – edukacyjne dla uczniów szkół 
podstawowych gimnazjów i szkół pondgimnazjalnych na temat zachowań asertywnych, 
depresji, stresu, agresji, przemocy. Na uwagę zasługuje tutaj współpraca z Centrum Służby 
Rodzinie, Łódzkim Klubem Amazonka. 
 

Kolejnym przykładem tej współpracy jest promocja zdrowego stylu życia oraz 
poprawy jakości życia osób starszych m.in. poprzez wspieranie działalności Łódzkiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz 
działania w zakresie edukacji i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży z łódzkiej Sieci 
Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. 

 

 

 



Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

Realizatorami programu są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Edukacji, 
Wydział Sportu, Wydział Zdrowia Publicznego, które to jednostki, we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi, podejmują takie działania 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, 
− 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,  
− oferowanie różnych 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. 
Partnerami są, m.in. Profilaktyczno – Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci 

PROM, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii – Ośrodek Terapii Rodzin, 
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, a także Kluby 
Abstynenckie. 

 
IV. Wydział Spraw Społecznych, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych. 
 

Do głównych zadań realizowanych przez ten Wydział we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w 2007 r. należały: 
 

− prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, w tym, w domach 
tych osób (zajęcia realizowane są m.in. przez Fundację „Gajusz”, Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego, Stowarzyszenie „Dla Rodziny”), 

− organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych o charakterze 
integracyjnym (m.in. IV Festiwal Piosenki Integracyjnej, Wystawa Prac 
Niepełnosprawnych „Nasza Galeria”, Festiwal Sztuk Wszelakich, realizowane we 
współpracy z takimi organizacjami jak: Stowarzyszenie „Studium Integracji”, 



Stowarzyszenie Troska, Łódzki Klub Amazonka, czy Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów),  

− prowadzenie terapii psychologicznej oraz zajęć rozwijających umiejętność 
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,  

− współorganizowanie imprez integracyjnych, min. „Piramida Dobrej Woli” oraz 
„Uwolnić Motyla”, – organizowanych przez Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych. 

− prowadzenie przez Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego i ortopedycznego, 

− organizacja konkursu „Filantrop Roku”, dla osób fizycznych i firm wyróżniających się 
we wspieraniu organizacji pozarządowych (w 2007 r. laureatami zostali Centrum Sportu 
i Rekreacji Rodzinnej „Stacja Nowa Gdynia”, Pani Iwona Pira i Pan Tadeusz Kaczor). 

 

Poza tym Wydział Spraw Społecznych we współpracy z Fundacją na Rzecz 
Rozwoju Regionu Łódzkiego, wyłonioną w otwartym konkursie ofert, wspierał  
m.in. tworzenie tzw. konsorcjów projektowych, aplikujących o środki pomocowe  
z Unii Europejskiej.  

 
V. Wydział Sportu. 

 
Do głównych zadań realizowanych przez ten Wydział we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w 2007 r. należały: 
 

− szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzone przez stowarzyszenia kultury 
fizycznej i kluby sportowe, 

− organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, 
− zajęcia sportowe dla dzieci niedostosowanych społecznie i zagrożonych patologiami, 
− organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego szkół, w których 

uczestniczy około 24 tys. dzieci, 
− organizowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji. Z różnych form 

wypoczynku skorzystało około 12 tys. dzieci z łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów,  
− wspomaganie bieżącej działalności łódzkich stowarzyszeń i klubów sportowych oraz 

działania na rzecz poprawy infrastruktury sportowej (m. in. Widzew, ŁKS i inne), 
− upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej 

społecznie,  
Wydział współorganizował również szereg znaczących imprez sportowych.  

Do najważniejszych należały, m.in.: 
 

− Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków Polskich – organizowany przez 
Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”, 

− Akademickie Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej – organizowane przez AZS Łódź, 
− Grand Prix Polski w pływaniu – organizowane przez Łódzki Okręgowy Związek 

Pływacki 
− Międzynarodowy Turniej Judo. 



VI. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
 
Do głównych zadań realizowanych przez ten Wydział we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w 2007 r. należały: 
 

− prowadzenie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych, 
− wydanie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Film – Przyroda – Kultura, kalendarza na 

rok 2008 o łódzkich parkach, zawierającego treści edukacyjne.  
 
VII. Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. 

 
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Biuro Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, przy współpracy powiatowych urzędów pracy  
i MOPS, organizowało program prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Łodzi,  
w którym uczestnicy – osoby bezrobotne – miały możliwość uzyskania dodatkowych 
środków finansowych. Ponadto osoby te były wspierane przez społeczności lokalne, które 
mobilizowały ich do aktywności zawodowej i minimalizowały zagrożenie wykluczeniem 
społecznym. W programie wzięły udział Fundacja „Gajusz”, Ogólnopolski Związek 
Obrony Bezrobotnych, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Caritas oraz Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej. 

Do głównych zadań realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w 2007 r. należały: 

 

− Projekt pn. „Empatia” – lokalna Solidarność na Rzecz Równych Szans”, którego celem 
jest walka z wykluczeniem społecznym osób bezrobotnych (współpraca  
ze Stowarzyszeniem „Rezonans”), 

 

Ponadto Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ wspólnie  
z Wojewódzkim Urzędem Pracy zorganizowały szkolenia informacyjne z zakresu 
pozyskiwania środków europejskich pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 
wspieramy mieszkańców województwa łódzkiego na rynku pracy”. Łącznie w spotkaniach 
wzięło udział 220 osób, w tym przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych. 
 
VIII. Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą. 
 

Do głównych zadań realizowanych przez biuro we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w 2007 r. należały: 
 

− „Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage” wraz  
z Fundacją „TUMULT”, 

− Warsztaty fotograficzne pn. „Światłoczuła Łódź” 
− I Ogólnopolski Przegląd Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych, którego 

inicjatorem był Pan Władysław Korowajczyk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 



− Warsztaty plastyczne w ramach „Łódzkiej Akademii Czterech Kultur 2007”, 
− Wystawa „200 lat Żydów w Izraelu”, organizowana przez Fundację Monumentum 

Iudaicum Lodzense, 
− X Festiwal Muzyki Filmowej, organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Off 

Kultury – SMOK, 
− Wystawa „Konstrukcja w Procesie”, organizowana przez Fundację Edukacji Wizualnej, 
− Bezpłatne wycieczki, rajdy, programy turystyczno - edukacyjne przybliżające historię 

Łodzi. 
 

IX. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 

Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej, realizowanych  
we współpracy z organizacjami pozarządowymi, należą: 

 

− uruchomienie domu dziecka dla przewlekle chorych dzieci we współpracy z Fundacją 
„Dom w Łodzi”. Dzięki placówce 9 ciężko chorych dzieci, pozbawionych opieki ze 
strony naturalnych rodziców znalazło dom, w którym mają zapewnioną całodobową 
opiekę i wychowanie w warunkach sprzyjających ich potrzebom i rozwojowi. 

− Udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku, leków oraz niezbędnego ubrania osobom 
tego pozbawionym (współpraca m. in. z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta) 

− Prowadzenie programu osłonowego „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”, 
− Prowadzenie punktu wsparcia pn. „Przystanek 13” dla dzieci i młodzieży z dzielnicy 

Łódź – Bałuty, we współpracy z Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Stowarzyszeniem 
„Mocni w Duchu”, 

− Współorganizacja XIV Łódzkich Dni Rodziny, we współpracy z Centrum Służby 
Rodzinie. 

− opracowanie Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego. Program stanowi 
kompleksowy system wsparcia łódzkich rodzin przewidziany do realizacji na lata  
2008 – 2013. Jego celem jest m.in. zapobieganie umieszczeniu dziecka w opiece 
zastępczej, rozwój i wsparcie rodzin zastępczych oraz powrót dziecka z opieki 
zastępczej do rodziny naturalnej. 

 

X.  
Warto również wspomnieć o rezerwie celowej w budżecie Miasta na 2007 r., 

przeznaczonej wyłącznie na współpracę z organizacjami pozarządowymi, która została 
rozdysponowana m. in. na: 
 

− zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla przedstawicieli łódzkich 
organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków pomocowych  
z Unii Europejskiej, pisania projektów, i tworzenia tzw. „konsorcjów projektowych” we 
współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Regionu Łódzkiego, 

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



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

− upowszechnianie kultury i sztuki, 
− upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży niedostosowanej 

społecznie. 
 

XI.  
Na osobne omówienie zasługuje działalność Rady Konsultacyjnej  

ds. Organizacji Pozarządowych, powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi  
z dnia 5 sierpnia 2004 r. W bieżącym roku na posiedzeniach Rada zajęła się m.in. tak 
istotnymi dla środowiska organizacji pozarządowych sprawami jak: 

 

− konsultacja programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok, 
− podjęcie działań zmierzających do większego udziału mediów lokalnych  

w promowaniu działalności organizacji pozarządowych,  
− stworzenie bazy „on line”, zawierającej wykaz imprez organizowanych przez NGO’s, 

na portalu WWW.lodzkie.ngo.pl, 
− opracowanie standardów procedur rozliczania zadań publicznych, 
− udział Miasta w realizacji programu „Partnerstwa osiedlowe/lokalne jako metoda pracy 

w społecznościach lokalnych”, 
− udział przedstawicieli Rady Konsultacyjnej w Kapitule Konkursu „Łódzki Filantrop 

Roku 2006”. 
 
 

Podsumowując współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2007 r., 
należy podkreślić stały wzrost ilości umów podpisywanych z organizacjami 
pozarządowymi, co świadczy o tym, iż z roku na rok coraz więcej zadań zlecanych jest 
temu środowisku, a w budżecie Miasta znajduje się coraz więcej środków finansowych na 
realizację zadań publicznych. 
 


