
Sprawozdanie z działalności  

Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Sportu Powszechnego w roku 2016 

 

W roku 2016 Komisję współtworzyły: 

1. Klub Sportowy ,,KONTRA" 

2. Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej ,,HIPOKAMP” 

3. Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

4. Klub Sympatyków Piłki Siatkowej 

5.  Fundacja 2035 

6. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przyszkolnej Bazy Sportowej ,,ZAMIAST TRZEPAKA” 

       7.  Klub Sportowy Łódź Running Team 

       8.   Stowarzyszenie Lokalne ,,SALOS-WODNA” Łódź 

Ze względu na nieobecność w trzech kolejnych spotkaniach z udziału w Komisji wykluczono 

Polską Organizację Sportową. 

 KDO ds. Sportu Powszechnego prowadziła regularne spotkania mające na celu 

zwiększenie współpracy między organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze 

sportu powszechnego i Urzędem Miasta Łodzi. 

W roku 2016 r. odbyło się 6 spotkań KDO ds. Sportu Powszechnego z udziałem urzędników  

oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (11 stycznia 2016, 29 lutego 2016,  

4 kwietnia  2016, 25 kwietnia 2016, 6 czerwca 2016 i 24 października 2016). 

Głównymi tematami poruszanymi przez KDO ds. Sportu Powszechnego w roku 2016 było:  

1. Zorganizowanie Fiero! Cup - Sportowego Pikniku Rodzinnego promującego działania KDO 

(udział w imprezie wzięło ok 1500 uczestników, a w organizację włączyły się firmy prywatne i 

instytucje miejskie) 

2. Próba zdiagnozowania sytuacji w obszarze sportu powszechnego w Łodzi - w tym celu 

rozesłano do łódzkich organizacji sportowych zapytanie drogą mailową o działania 

podejmowane w obszarze sportu powszechnego. Niestety odzew ze strony organizacji był 

niewielki, a to z kolei oznacza konieczność działań na rzecz integracji środowiska sportowego 

i zachęcania do współpracy. 

3. Dzięki pracy i zaangażowaniu Komisji w Budżecie Miasta na 2017 rok, ponownie znalazły 

się środki na zadanie dotyczące aktywności fizycznej kobiet. 

4. Stworzono logo KDO oraz profil KDO na facebooku. 



Podczas obrad Komisji na przestrzeni roku 2016 pojawiły się też dyskusje na temat: 

• Sport profesjonalny vs sport powszechny. 

• Diagnoza problemów związanych z funkcjonowaniem łódzkich organizacji 

pozarządowych prowadzących działalność sportową. 

• Polityka lokalna a krajowe strategie dotyczące sportu powszechnego. 

• Współpraca NGO, Urzędu Miasta Łodzi, lokalnego biznesu - tworzenie ,,dobrego 

klimatu dla sportu powszechnego”. 

• Budżetu Obywatelskiego jako możliwości pozyskiwania środków na działania w sferze 

sportu powszechnego 

 

Z każdego ze spotkań sporządzono protokół, wszystkie protokoły dostępne są na stronie 

http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/ w zakładce KDO ds. Sportu Powszechnego. 

 

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Szmitka  

              Przewodnicząca KDO ds. Sportu Powszechnego 

 

Łódź, dnia 20 stycznia 2017 r. 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Prezydent Miasta Łodzi, 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi, 

- Dyrektor Wydziału Sportu UMŁ. 


