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1. Polityka społeczna 

 

1.1. Dokumenty strategiczne regulujące zadania na poziomie województwa: 

 

1. Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 

2. Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim do roku 2020 

3. Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 

Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-

2020 

4. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020 

5. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 

6. Krajowy Program Zapobiegania HIV i  Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017-2021 

7. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 

8. Plan przeciwdziałania depopulacji w Województwie Łódzkim 2020 

 

1.2. Cele do realizacji w 2019 r. 

 

1. Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 

▪ Tworzenie dobrych warunków do funkcjonowania rodzin, wczesne przeciwdziałanie kryzysowi 

rodziny oraz skuteczna pomoc rodzinom znajdującym się w utrwalonym kryzysie. 

▪ Przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielności i niezależności oraz budowanie 

umiejętności skutecznego radzenia sobie w otoczeniu społecznym. 

▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób w wieku produkcyjnym 

poprzez wspieranie zdrowego trybu życia, zintegrowaną aktywizację zawodową i społeczną 

wykorzystującą potencjał sektora publicznego i społecznego oraz działania na rzecz 

usamodzielniania materialnego i społecznego od początku kariery zawodowej. 

▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poprawa poziomu aktywności społecznej, 

kulturalnej, edukacyjnej, fizycznej (oraz w innych obszarach), a co za tym idzie poprawa zdrowia 

fizycznego i dobrostanu osób starszych. 

▪ Lepsza integracja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz lepsza opieka nad 

osobami niesamodzielnymi. 

▪ Przeciwdziałanie bezdomności, ochrona życia i zdrowia osób bezdomnych oraz ich reintegracja 

społeczna. 

▪ Zwiększenie poziomu integracji cudzoziemców mających status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą. 

▪ POLITYKI HORYZONTALNE: współpraca międzysektorowa, profesjonalizacja  

i standaryzacja działań. 

 

2. Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim do 

roku 2020 

▪ Wzrost przychodów generowanych przez PES ze sprzedaży dóbr i usług. 

▪ Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej. 

▪ Poprawa dostępu do usług reintegracyjnych. 

▪ Upowszechnienie pozytywnego wizerunku ekonomii społecznej w społeczeństwie. 

 

3. Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 

i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 
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▪ Podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych, ich 

praw, potrzeb i możliwości oraz wkładu we wszystkie sfery życia. 

▪ Stymulowanie rozwoju oraz wzmocnienie potencjału osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

▪ Profilaktyka oraz doskonalenie systemów kompleksowego wsparcia medycznego 

skierowanego do osób niepełnosprawnych. 

▪ Tworzenie warunków do podniesienia kompetencji zawodowych, wzrostu zatrudnienia oraz 

wzmocnienie polityki równości szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 

▪ Tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym dostęp do przestrzeni 

publicznej i prywatnej oraz uczestnictwa w życiu społecznym. 

▪ Zintegrowanie działań podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne. 

 

4. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 

2017-2020 

▪ Promocja zdrowia. 

▪ Profilaktyka. 

▪ Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa. 

 

5. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 

▪ Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. 

▪ Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 

▪ Profilaktyka. 

▪ Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna. 

▪ Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych i NSP oraz postaw społecznych i reakcji instytucjonalnych. 

 

6. Krajowy Program Zapobiegania HIV i  Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017-2021 

▪ Wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiany postaw, ze 

szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. 

▪ Rozwój i wzmocnienie bazy szkoleniowo–edukacyjnej, skierowanej do różnych grup 

społecznych i zawodowych. 

▪ Poszerzenie oferty informacyjnej dostosowanej do potrzeb indywidualnego odbiorcy. 

▪ Zwiększenie dostępności do anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV. 

▪ Zwiększenie i integracja działań mających na celu zapobieganie HIV i innym chorobom 

przenoszonym drogą płciową. 

▪ Usprawnienie nadzoru epidemiologicznego nad wykrywalnością zakażeń HIV, 

zachorowalnością na AIDS i umieralnością osób żyjących z HIV/AIDS oraz innymi chorobami 

przenoszonymi drogą płciową, w tym ujednolicenie systemu zgłoszeń. 

 

7. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 

▪ Profilaktyka i edukacja społeczna. 

▪ Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

▪ Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie. 

▪ Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

8. Plan przeciwdziałania depopulacji w Województwie Łódzkim 2020 

▪ Stworzenie warunków do aktywnego i wysokiej jakości życia w dobrym zdrowiu, w którym 

zapewnia się ludziom optymalne i bezpieczne możliwości uczestnictwa w życiu gospodarczym 

(rozumianym także jako zaangażowanie w rynku pracy), społecznym, edukacyjnym, 
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kulturalnym i obywatelskim, bez istnienia przejawów dyskryminacji, pozwalające na czerpanie 

satysfakcji z niezależności przejawiającej się dobrym stanem zdrowia. 

▪ Cele: 

- zdrowie i możliwości funkcjonalne mieszkańców, 

- bezpieczeństwo (w wymiarze fizycznym i finansowym), 

- aktywność na rynku pracy, 

- aktywność edukacyjna, 

- aktywność społeczna i obywatelska, 

- aktywność kulturalna, 

- polityka niedyskryminacyjna, 

- technologie informacyjno-komunikacyjne, 

- sektor srebrnej gospodarki. 

 

1.3. Podjęte działania w 2019 r. ze wskazaniem ich kosztów 

 

1. Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 

 Rodziny 

- Przeprowadzenie konkursu dla organizacji pozarządowych w ramach wsparcia realizacji zadań 

publicznych Województwa Łódzkiego na prowadzenie działań integracyjnych na rzecz rodziny. 

- Przeprowadzenie konkursu dla organizacji pozarządowych w ramach powierzenia realizacji 

zadań publicznych Województwa Łódzkiego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci  

i młodzieży w wieku 7–18 lat z rodzin wielodzietnych. 

- Przeprowadzenie konkursu dla organizacji pozarządowych w ramach zlecenia realizacji zadań 

publicznych Województwa Łódzkiego na opracowanie i wdrożenie programów na rzecz 

wspierania rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych, 

upowszechniających i promujących rodzinną pieczę zastępczą. 

- Rozwijanie i promowanie Programu Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych. W 2019 roku 

wydano 2 490 Kart Rodzin Wielodzietnych. 

- Realizacja w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego interdyscyplinarnego programu opieki 

nad rodzinami  z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym zagrożonym dysleksją rozwojową 

„"ORTOGRAFFITI”. Uczestnikami zadania było 15 dzieci w wieku 7-12 lat i ich rodziny. 

- Prowadzenie w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego działań z zakresu Interdyscyplinarnego 

Programu Opieki nad Wcześniakami oraz Noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju 

i ich Rodzinami "OTULINKA 3. Projektem objęto 30 wcześniaków oraz noworodków 

zagrożonych zaburzeniami rozwoju. 

- Realizacja w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego działań na rzecz rodzin z dziećmi, m.in. 

zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży, warsztaty edukacyjna dla wolontariuszy, zajęcia 

integracyjne, imprezy okolicznościowe, turnieje sportowe. Łącznie działaniami objęto 1391 

osób. 

- Realizacja zadania pn. „Bank Żywności w Łodzi jako główny dystrybutor żywności dla 

potrzebujących mieszkańców województwa łódzkiego”, w ramach którego przekazano 

podopiecznym organizacji pomocowych blisko 1286 ton artykułów spożywczych. 

- Realizacja zadania pn. „Wsparcie dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

2019, w ramach którego zrealizowano działania aktywizacyjno-integracyjne. Uczestnikami 

zadania było 200 osób – mieszkańcy powiatów: tomaszowskiego i  opoczyńskiego. 

- Prowadzenie w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego poradnictwa specjalistycznego poprzez: 
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1) jednostki specjalistycznego poradnictwa psychospołecznego funkcjonujące w trzech 

miejscowościach: Łodzi, Głownie i Zgierzu, w których w 2019 roku 43 osobom udzielono 139 

godzin poradnictwa specjalistycznego; 2) poradnictwo specjalistyczne dla rodzin pn. "Wiemy 

jak żyć z autyzmem", w ramach którego 10 rodzin sprawujących opiekę nad dziećmi ze 

zdiagnozowanym autyzmem otrzymało kompleksową pomoc specjalistyczną. 

- Funkcjonowanie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli–Luli”, dysponującego  

20 miejscami rotacyjnymi dla dzieci poniżej 1 roku życia. W 2019 roku w Ośrodku przebywały 

44 niemowlęta z 9 powiatów. 

- Funkcjonowanie trzech ośrodków adopcyjnych na terenie Województwa Łódzkiego. W 2019 

roku adoptowanych zostało 113 dzieci. W ośrodkach adopcyjnych przeszkolono 174 osoby – 

kandydatów do przysposobienia dziecka. 

- Organizacja szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr jednostek 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Wojewódzkiego 

Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014–2020. Łącznie 

przeszkolono 162 osoby. 

- Organizacja szkolenia pn. „Wsparcie dziecka i rodziny w systemie pomocy społecznej” 

skierowane do przedstawicieli PRCR i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu 

województwa łódzkiego, mające na celu doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy 

merytorycznej pracowników pomocowych. W szkoleniu udział wzięły 73 osoby. 

- Organizacja (we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi) dwóch warsztatów dla 

pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa łódzkiego w zakresie 

sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej. Łącznie przeszkolono 43 osoby. 

- Organizacja szkolenia dla rodziców/opiekunów dzieci z FASD poświęcone zagadnieniom 

związanym z wychowaniem i opieką nad dzieckiem z FASD, mające na celu rozwijanie 

umiejętności rodzicielskich służących uzupełnianiu deficytów dziecka w zakresie jego 

funkcjonowania. Łącznie w szkoleniach udział wzięło125 osób. 

- Organizacja szkolenia pn. „Przemoc w relacjach rodzinnych – wobec dzieci, dorosłych, osób 

starszych i z niepełnosprawnością” skierowanego dla członków zespołów interdyscyplinarnych 

i grup roboczych. W szkoleniu udział wzięło łącznie 80 osób.. 

- Organizacja szkolenia pn. „Interwencja kryzysowa w szkole wobec uczniów podejmujących 

ryzykowne zachowania”, obejmującego zagadnienia związane m.in. z procedurą Niebieskiej 

Karty, depresji, niskiej samooceny uczniów i nauczycieli, pracy z rodzicami, sądem i kuratorami 

rodzinnymi. W szkoleniu uczestniczyło 55 osób. 

- Kontynuacja wojewódzkiej kampanii społecznej pod hasłem „ZERWIJ Z PRZEMOCĄ. ZACZNIJ 

MÓWIĆ” dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie za pośrednictwem serwisu internetowego 

www.zerwijzprzemoca.pl.  

- Organizacja XI Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny. W ramach Obchodów m.in.: 

uhonorowano rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka wyróżniające się nieprzeciętnym 

zaangażowaniem w opiece nad dziećmi, rozstrzygnięto konkurs o Nagrodę Marszałka 

Województwa Łódzkiego pn. „Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie” (180 uczestników), 

zorganizowano Zjazd Rodzin Zastępczych i Wielodzietnych (około 500 uczestników). 

- Organizacja (we współpracy z Miastem Pabianice, Polskim Instytutem Mediacji i Integracji 

Społecznej oraz Stowarzyszeniem Asystentów Rodziny) VIII Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów 

Rodzin (150 uczestników z całego kraju). 

- Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz problemu 

uzależnień poprzez dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych, w tym: publikacji 

„Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie” (80 szt.) przeznaczonej dla uczestników dwóch 

szkoleń pn. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych”, broszury szkoleniowej pn. „Szkolny 

system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” (80 szt.) przeznaczonej dla uczestników 

szkolenia „Interwencja kryzysowa w szkole wobec uczniów podejmujących zachowania 

ryzykowne”. 
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- Realizacja badania naukowego pn. „Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka 

w województwie łódzkim” (faza terenowa badania zakończona w 2018 roku; faza analityczna 

zakończona w roku 2019) wraz z drukiem publikacji (nakład: 500 szt). 

- Organizacja konferencji regionalnej pn. „Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka 

w województwie łódzkim” służącej upowszechnieniu wyników zrealizowanych badań 

naukowych (3 października 2019 roku, 100 uczestników). 

 

Dzieci i młodzież 

- Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD (w strukturach RCPS w Łodzi). 

W 2019 roku konsultacjami diagnostycznymi objęto 185 dzieci, konsultacjami psychiatrycznymi 

– 25 dzieci, a terapią – 50 dzieci. Ponadto 125 rodziców wzięło udział w działaniach 

psychoedukacyjnych, a także przekazano 249 opinii lekarsko-psychologicznych.  

- Funkcjonowanie Punktów Informacyjno–Konsultacyjnych na terenie Uniwersytetu Łódzkiego, 

Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego, prowadzących poradnictwo dla młodzieży 

akademickiej, a także dla ich bliskich oraz pracowników uczelni. W 2019 roku do Punktów 

zgłosiło się 118 osób, odbyło się również ok. 25 spotkań grupowych.Realizacja programu pn. 

„Podwójne wyzwanie – wyrównywanie szans młodzieży w trudnej sytuacji życiowej” 

obejmującego trening kompetencji osobistych (32 godziny), spotkania i warsztaty rozwojowe 

(80 godzin), trening umiejętności zawodowych (152 godzin) Uczestnikami programu było 10 

osób w wieku 15-24 lat pochodzących z ubogich rodzin i środowisk. 

- Organizacja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS we współpracy z Wojewódzką Stacją 

Sanitarno–Epidemiologiczną w Łodzi, której adresatami byli uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Łódzkiego. 

- Organizacja Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS, mających na celu 

popularyzowanie wiedzy na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz 

zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z testowania w kierunku HIV. 

Podsumowaniem Obchodów było przedstawienie/koncert, w którym uczestniczyło około 1000 

osób. 

- Organizacja IV Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych pod hasłem „W poszukiwaniu 

autorytetów”, stanowiącego kilkudniowe spotkanie młodzieży ze specjalistami zajmującymi się 

pracą wychowawczą i profilaktyczną, obejmujące m.in. prezentację młodzieżowych programów 

liderskich, warsztaty dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych, rówieśniczej interwencji 

kryzysowej, przeciwdziałania mowie nienawiści, agresji oraz przemocy rówieśniczej. W zjeździe 

udział wzięło 74 uczniów oraz 24 opiekunów/nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu 

województwa łódzkiego. 

- Organizacja szkolenia pn. „Szkoła jako środowisko profilaktyczne. Profilaktyka zachowań 

ryzykownych w pracy z uczniem i jego rodzicami” skierowanego do pedagogów, psychologów 

i wychowawców ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego 

(dwugodzinny wykład oraz 18 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych). W szkoleniu udział 

wzięło 68 osób. 

- Organizacja szkolenia pn. „DDA – kim jest pacjent, którego tak nazywamy? Jak go rozumieć 

i jak mu pomagać?” skierowanego do specjalistów i instruktorów terapii uzależnień w pracy 

z pacjentami DDA. W szkoleniu wzięło udział 35 osób. 

- Organizacja 5 szkoleń pn. „Zakażenie HIV – aspekty medyczne i psychospołeczne. Jak chronić 

siebie i innych” skierowanych do pracowników miejskich i powiatowych komend policji z terenu 

województwa łódzkiego. W szkoleniu udział wzięło 99 osób. 

- Przeprowadzenie cyklu superwizji klinicznej pracy własnej pracowników leczenia uzależnień od 

alkoholu i substancji psychoaktywnych (dotyczącej sposobu pracy z pacjentem indywidualnym, 

pogłębiania znajomości zaburzeń współwystępujących z uzależnieniem, etyki postawy 
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terapeuty) oraz dla pracowników świetlic środowiskowych (odkrywanie umiejętności 

wychowawczych i opiekuńczych). Łącznie w 16 sesjach superwizyjnych udział wzięło 21 osób. 

- Uczestnictwo w posiedzeniach i spotkaniach Wojewódzkiego Panelu Ekspertów w zakresie 

Polityki Społecznej, w tym udział w wyjazdowym posiedzeniu Panelu, podczas którego 

dyskutowano na temat aktualnych dokumentów strategicznych obowiązujących 

w województwie łódzkim w zakresie polityki społecznej oraz planowanych zmianach. 

W posiedzeniu uczestniczyło 30 osób. 

- Organizacja konferencji regionalnej pn. „Wykluczenie społeczne a jakość życia i dobrostan 

dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego” (13 czerwca 2019 roku, 122 uczestników) oraz 

druk publikacji pn. „Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego” 

(nakład: 500 szt.) służących upowszechnieniu wyników zrealizowanych badań naukowych. 

 

 

Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym  

- Organizacja konferencji pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom na poziomie lokalnym, 

perspektywa, współpraca, zadania, efekty” skierowanej m.in. do samorządowców, 

przedstawicieli policji, kuratorium oświaty, służby zdrowia, pracowników socjalnych, kuratorów 

sądowych. W konferencji udział wzięło 130 osób. 

- Organizacja (we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Leczenia Uzależnień) narady 

Kierowników i Ordynatorów Placówek leczenia Uzależnień z terenu województwa łódzkiego, 

której tematem przewodnim były aktualności dotyczące lecznictwa uzależnień w kontekście 

zmian zachodzących w systemie opieki zdrowia psychicznego. 

- Realizacja i emisja reportażu „Równoważnia” w TV TOYA (prezentacja Łódzkich Targów 

Ekonomii Społecznej). 

- Realizacja zadań pn. „Pomagamy od pokoleń – wolontariat w działaniu” oraz „Jest taki dzień – 

obchody Dnia Wolontariusza w regionie łódzkim”. W ramach projektów przeprowadzono zajęcia 

szkoleniowo-integracyjne dla wolontariuszy (40 uczestników) oraz zorganizowano obchody 

Dnia Wolontariusza Województwa Łódzkiego (160 uczestników). 

- Realizacja projektu „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w Województwie Łódzkim” 

współfinansowanego ze środków unijnych: EFS, RPO WŁ 2014–2020. Główne działania 

zrealizowane w ramach projektu w 2019 roku: aktualizacja Regionalnego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej 2021-2024, 4 spotkania sieciujące OWES, 2 warsztaty dla pracowników 

OWES, 2 posiedzenia Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 4 spotkania zespołu  

interdyscyplinarnego ds. współpracy sektora biznesu, przedstawicieli  nauki z Podmiotami 

Ekonomii Społecznej, spotkania i warsztaty dla podmiotów reintegracyjnych, wizyty studyjne dla 

pracowników WTZ, ZAZ, CIS, KIS oraz przedstawicieli JST, Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej, 

realizacja badania pn. „Stan ekonomii społecznej w województwie łódzkim 2018” wraz 

z drukiem raportu, druk informatora Podmiotów Ekonomii Społecznej województwa łódzkiego. 

- Organizacja i przeprowadzenie w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego jednodniowych Łódzkich Targów 

Ekonomii Społecznej 2019 wraz z seminarium W Targach udział wzięło 57 Podmiotów Ekonomii 

Społecznej, w seminarium około 170 przedstawicieli PES. 

- Organizacja czterech Posiedzeń Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów 

Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego. Podejmowane tematy: porady prawne w zakresie 

RODO, współpraca ośrodków adopcyjnych z PCPR z terenu województwa łódzkiego, zmiany 

założeń programu „Aktywny Samorząd”, SOW – System Obsługi Wsparcia finansowego ze 

środków PFRON, program Wyrównywania Różnic Między Regionami III, zmiany w formularzu 

Oceny zasobów pomocy społecznej. 

- Realizacja badania naukowego pn. „Zmiany zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe 

w województwie łódzkim w kontekście rozwoju technologicznego”. 
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Osoby starsze 

- Realizacja Programu "Karta Seniora Województwa Łódzkiego", w tym zawarcie 17 porozumień 

dotyczących współpracy w ramach programu oraz podjęcie szerokich działań promocyjnych. 

W 2019 roku wydanych zostało 5 738 Kart Seniora. 

- Realizacja w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa Łódzkiego 16 projektów na rzecz osób starszych mających na celu 

ich aktywizację i integrację, promowanie idei współpracy międzypokoleniowej oraz promocję 

zdrowia. Projekty obejmowały m.in.: warsztaty tematyczne, zajęcia aktywizujące, wycieczki, 

wyjazdy do kina i teatru, spotkania, w tym świąteczne, wspólny udział z młodzieżą w panelach 

dyskusyjnych, wykłady o tematyce prozdrowotnej. 

- Realizacja projektu pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie 

pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami 

neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. 
W 2019 roku wyremontowano/zaadaptowano i wyposażono 7 mieszkań (na terenie 2 gmin 

z województwa łódzkiego i 3 gmin z województwa opolskiego), opracowano zasady 

funkcjonowania mieszkań wspomaganych i regulaminy, zrekrutowano i przeszkolono kadrę 

oraz zrekrutowano mieszkańców mieszkań. W końcu 2019 roku mieszkania zostały 

uruchomione, rozpoczęto realizację poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców. 

- Długofalowy projekt „Senior Wolontariusz – Lider Zmian Społecznych” mający na celu 

wzmocnienie kompetencji liderskich przedstawicieli podmiotów i organizacji senioralnych 

Województwa Łódzkiego (20 uczestników reprezentujących 10 podmiotów biorących udział 

w projekcie). 

- Opracowanie projektu "Programu Polityki Senioralnej Województwa Łódzkiego na lata 2020 – 

2030”. W 2019 roku m.in. przeprowadzono postępowanie oraz zawarto umowy na opracowanie 

Programu, powołano zespół ds. opracowania Programu, który podczas 6 spotkań wypracował 

główne założenia dokumentu, prowadzono prace merytoryczne i merytoryczno-konsultacyjne 

nad dokumentem, które zakończyły się odebraniem Programu. Z uwagi na trwające prace nad 

„Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030” oraz „Wojewódzką Strategią w zakresie 

Polityki Społecznej 2030”, w 2020 roku zaplanowano pracę merytoryczną dążącą do 

uspójnienia Programu z w/w dokumentami, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz 

przyjęcie programu przez Zarząd i Sejmik WŁ. 

- Działalność Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego, stanowiącej ciało doradcze 

i konsultacyjne współpracujące z władzami województwa, działające na rzecz wzmocnienia 

i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. W 2019 roku odbyły się dwa posiedzenia Rady, 

podczas których m.in. zainicjowano pomysł promowania idei powoływania gminnych rad 

seniorów, omawiano kwestie związane z współpracą z Obywatelskim Parlamentem Seniorów 

III kadencji, dyskutowano nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. 

- Reprezentacja Delegatów z Województwa Łódzkiego w Obywatelskim Parlamencie Seniorów 

II kadencji, skupiającym najszerszą reprezentację środowiska senioralnego w Polsce.  

- Spotkanie dotyczące promowania idei powoływania gminnych rad seniorów (Urząd Miejski 

w Drzewicy, 5.11.2019 r.), w którym udział wzięli przedstawiciele m.in. organizacji senioralnych, 

Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego oraz władz lokalnych (ponad 50 osób.). 

- Organizacja Wojewódzkich Dni Seniora 2019, w ramach których przeprowadzono 3 plenerowe 

przedsięwzięcia w 3 podregionach województwa łódzkiego (10.08.2019 r. Wieluń, 24.08.2019 r. 

Łowicz, 31.08.2019 r. Piotrków Trybunalski), obejmujące poczęstunek, występy artystyczne, 

prezentację wyrobów w namiotach wystawienniczych, porady i konsultacje, oraz zorganizowano 

Wojewódzkie Obchody Dnia Seniora 2019, które odbyły się w Teatrze Wielkim w Łodzi w dniu 

8.10.2019 r. W wydarzeniach plenerowych udział wzięło blisko 3 000 osób z 148 podmiotów, 

natomiast w Obchodach Dnia Seniora  1100 osób. 

- Realizacja programu telewizyjnego poświęconego działaniom Samorządu WŁ na rzecz 

aktywnej polityki senioralnej oraz reportażu poświęconego Wojewódzkim Dniom Seniora 2019. 
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Osoby z niepełnosprawnościami 

- 4 umowy z organizacjami pozarządowymi na prowadzenie rehabilitacji i zajęć terapeutycznych 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (środki budżetu Województwa Łódzkiego). 

- 4 umowy z organizacjami pozarządowymi na prowadzenie rehabilitacji i zajęć terapeutycznych 

dla osób niepełnosprawnych (środki budżetu Województwa Łódzkiego). 

- 6 umów na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w ramach usprawniania i wspierania 

funkcjonowania (w tym komunikowania się z otoczeniem) osób niepełnosprawnych, w tym osób 

z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną (środki PFRON) . 

- 7 umów z organizacjami pozarządowymi na organizację regionalnych imprez kulturalnych 

i sportowych dla osób niepełnosprawnych (środki budżetu Województwa Łódzkiego). 

- 10 umów z organizacjami pozarządowymi na organizację regionalnych imprez 

kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych (środki PFRON). 

- Dofinansowanie działalności 7 zakładów aktywności zawodowej zatrudniających łącznie 226 

osób niepełnosprawnych, w tym 143 osoby ze znacznym i 83 osoby z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności (środki budżetu Województwa Łódzkiego i PFRON) . 

- Organizacja spotkania dla przedstawicieli 7 zakładów aktywności zawodowej z terenu 

województwa łódzkiego dotyczące przygotowania preliminarzy oraz realizacji umów 

o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania ZAZ. 

- Dofinansowanie 8 inwestycji budowlanych w obiektach służących rehabilitacji (społecznej, 

zawodowej, medycznej) osób z niepełnosprawnościami (środki PFRON), m.in. w domach 

pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, placówkach edukacyjnych i służby 

zdrowia. 

- Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla 10 podmiotów realizujących umowy o dofinansowanie 

robót budowlanych ze środków PFRON dotyczące realizacji i rozliczania umów, a także 

promocji zasad projektowania uniwersalnego. 

- Szkolenie pn. „Interdyscyplinarne ujęcie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnością, w szczególności intelektualną, jako wsparcie procesu edukacyjnego” 

dla kadry pedagogicznej szkół specjalnych, integracyjnych i poradni psychologiczno-

pedagogicznych. W szkoleniu udział wzięły 23 osoby.Cykl 5 spotkań pilotażowych pn. „Karta 

dostępności obiektów zgodna z zasadami projektowania uniwersalnego – uniwersalne 

rozwiązania, równe szanse dla wszystkich” dla przedstawicieli powiatów, gmin, organizacji 

pozarządowych, placówek edukacyjnych i ochrony zdrowia, dotyczących praktycznego 

wykorzystania narzędzia. Karta została udostępniona na stronie internetowej RCPS w Łodzi 

(liczba odsłon Karty – 6.136). 

- XXI edycja Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych 

„Sztuka jak Balsam” skierowana do podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej 

i środowiskowych domów samopomocy z terenu województwa łódzkiego. 

- XIV Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2019”. 

W imprezie udział  wzięło 698 osób z 52 środowiskowych domów samopomocy i warsztatów 

terapii zajęciowej z terenu województwa łódzkiego. 

- Opracowanie i wydanie biuletynu polityki społecznej pn.: „Polityka społeczna w regionie łódzkim 

– zeszyt 22”, nakład 2.000 egzemplarzy. Biuletyn był przekazywany pomiotom działającym na 

rzecz osób niepełnosprawnych. 

- Aktualizacja bazy danych instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 

niepełnosprawnym w Województwie Łódzkim pn. „INFORMATOR 2018 – pomoc osobom 

niepełnosprawnym w województwie łódzkim”, która umieszczona na stronie internetowej RCPS 

w Łodzi. 

- Spotkanie Wojewódzkiego Panelu  Ekspertów w Zakresie Polityki Społecznej (30 uczestników) 

służące opracowaniu założeń projektu modelu pn. „Pierwsza pomoc psychologiczna  
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w sytuacjach kryzysu osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób 

z niepełnosprawnością intelektualną i osób niesłyszących”. 

- 2 spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; powołanie nowego 

składu Rady na lata 2019-2023. 

- Produkcja i emisja 2 odcinków programów telewizyjnych poświęconych problematyce osób 

chorujących psychicznie oraz dobrym praktykom w zakresie zindywidualizowanych form 

aktywizacji osób z niepełnosprawnościami oraz 2 reportaży dotyczących: 1) relacji z XIV 

Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2019” 

i  rozstrzygnięcia XXI Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych 

i Niepełnosprawnych „Sztuka jak Balsam”; 2) przedstawienia idei projektowania uniwersalnego 

oraz prezentacji narzędzia badawcze pn. „Karta dostępności obiektów zgodna z zasadami 

projektowania uniwersalnego”. 

- Realizacja projektu „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w Województwie Łódzkim” 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WŁ na lata 2014–

2020. 

 

Działania skierowane do szerokiej grupy odbiorców: 

- Podpisanie 24 umów w ramach 4 konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację 

projektów obejmujących działania mające na celu przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, 

przemocy, zapobiegania zakażeniom HIV. 

- Akcje promocyjne realizowane za pośrednictwem mediów, mające na celu podnoszenie 

poziomu wiedzy na temat problemów związanych z używaniem narkotyków, alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych, zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

- Realizacja badania naukowego pn. „Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim” (faza 

terenowa badania zakończona w 2019 roku; faza analityczna realizowana w roku 2020). 

 

Polityki horyzontalne: współpraca międzysektorowa oraz profesjonalizacja 

i standaryzacja działań 

- Współpraca z instytucjami Kultury i Edukacji podległymi Samorządowi Województwa Łódzkiego  

oraz prywatnymi przedsiębiorstwami w ramach programu „Wojewódzka Karta Rodzin 

Wielodzietnych”. 

- Prowadzenie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

- Kontynuacja porozumień o współpracy międzysektorowej (RCPS – OWES, RCPS – podmioty 

reintegracyjne, RCPS–PES–JST–biznes) dotyczących działań na rzecz rozwoju sektora 

ekonomii społecznej w Województwie Łódzkim. 

- Kontynuacja porozumień podpisanych z Rektorami łódzkich uczelni wyższych: Uniwersytetu 

Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego, dotyczących funkcjonowania 

Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych. 

- Współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi przy organizacji 

Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. 

- Współpraca z Miastem Pabianice, Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej oraz 

Stowarzyszeniem Asystentów Rodziny przy organizacji VIII Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów 

Rodzin. 

- Realizacja projektu pn. „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia 

osób i rodzin” w partnerstwie z Województwem Śląskim (lider) oraz Województwem 

Małopolskim i Opolskim (partnerzy) w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2021. Działania 

zrealizowane w 2019 roku: podpisanie porozumień o współpracy z ośmioma jednostkami 

samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego, przeprowadzenie konsultacji 
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wypracowanego Modelu Kooperacji 3D z przedstawicielami instytucji pomocy i integracji 

społecznej oraz innych podmiotów, które uczestniczyły w wypracowywaniu założeń modelu, 

przeprowadzenie 9 spotkań edukacyjnych w ramach pilotażu oraz 8 warsztatów kooperacyjnych 

dla przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej biorących udział w projekcie (w tym 

dla osób zarządzających, kluczowych i pracowników socjalnych), przeprowadzenie szkoleń 

coachingowych dla pracowników socjalnych reprezentujących gminy uczestniczące w projekcie 

mające na celu rozwój personalny i zawodowy. 

- Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego oraz 

Podmiotami Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii 

społecznej w województwie łódzkim” przy organizacji: spotkań sieciujących Ośrodki Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, spotkań sieciujących Podmioty Ekonomii Społecznej o charakterze 

reintegracyjnym wraz z wizytami studyjnymi, spotkań  w powiatach (PES/JST) dotyczących 

rozwoju współpracy oraz lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, FORUM Podmiotów 

Ekonomii Społecznej, Targów Ekonomii Społecznej, doradztwa z zakresu dynamizacji 

stosowania klauzul społecznych, spotkania regionalnego dotyczącego stosowania klauzul 

społecznych, wizyt studyjnych dla JST dotyczących dynamizacji stosowania klauzul. 

- Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi oraz z OPS, PCPR, DPS, ŚDS, ROPS, 

SRSWŁ, NGO podczas organizacji warsztatów dla pracowników zatrudnionych w OPS oraz 

PCPR w zakresie sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej. 

- Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Leczenia Uzależnień podczas organizacji narady 

Kierowników i Ordynatorów Placówek leczenia Uzależnień z terenu województwa łódzkiego. 

- Współpraca z OPS, PCPR, DPS, ŚDS, ROPS, SRSWŁ, NGO przy organizacji posiedzeń 

Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego, posiedzeń Konwentu Dyrektorów ROPS, 

posiedzeń Konwentu Dyrektorów i Kierowników PCPR z terenu województwa łódzkiego oraz 

cyklu warsztatów pn. „Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)” dla pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu Województwa Łódzkiego. 

- Funkcjonowanie Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej 

przy Marszałku Województwa Łódzkiego, do zadań której należy m.in.: inspirowanie 

przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych i realizacji ich praw, opiniowanie projektów 

wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także uchwał 

i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób 

niepełnosprawnych. 

- Współpraca z podmiotami sektora prywatnego oraz Łódzkim Oddziałem Terenowym Telewizji 

Polskiej S.A. i Telewizją TOYA Sp. z o. o. w ramach realizacji programów telewizyjnych 

z zakresu polityki społecznej w województwie łódzkim oraz publikacji biuletynu tematycznego 

"Polityka społeczna w regionie łódzkim".  

- Przeprowadzanie konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w obszarze polityki społecznej. 

- Rozwój kadr różnych szczebli poprzez podnoszenie ich kompetencji oraz tworzenie warunków 

organizacyjnych wspierających rozwój tych kompetencji. 

- Organizacja Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w roku 2019, których 

celem jest promowanie pozytywnego wizerunku pracowników socjalnych, pracowników pomocy 

społecznej oraz pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie 

łódzkim. Ponadto podczas uroczystej Gali nastąpiło uhonorowanie uczestników Konkursów: 

Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2019, Pracownik Pomocy Społecznej 

Województwa Łódzkiego Roku 2019 oraz Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2019, którzy wyróżniają się wybitną postawą, 

tworząc nowatorskie metody aktywizujące i integrujące osoby zagrożone wykluczeniem 
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społecznym, usprawniają i ulepszają działania poszczególnych jednostek pomocy społecznej, 

przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego. 

 

Na środki finansowe wydatkowane na realizację działań w ramach Wojewódzkiej Strategii 

w zakresie Polityki Społecznej 2020 w roku 2019 składały się:  

Środki z budżetu Województwa Łódzkiego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości  

19.478.178,75 zł  

 

2. Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim do 

roku 2020 

- Indywidualne doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu 

terytorialnego, przeprowadzane indywidualnie i telefonicznie.  

- Zorganizowano 6 spotkań subregionalnych (27.03.2019, 13.06.2019, 26.11.2019,27.11.2019, 

28.11.2019,02.12.2019). 

- Odbyły się 4 spotkania zespołu  interdyscyplinarnego ds. współpracy sektora biznesu, nauki 

z podmiotami ekonomii społecznej.  

- Zorganizowano 3-dniową wizytę studyjną dla kadry zarządzającej instytucji pomocy społecznej 

z terenu Województwa Łódzkiego, w województwie kujawsko-pomorskim (12-14.11.2019), 

dotyczącą dobry praktyk w zakresie stosowania klauzul społecznych. 

- Zorganizowano 4 spotkania sieciujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu 

Województwa Łódzkiego. 

- Zorganizowano 2 warsztaty dla pracowników OWES pn. Podatek od towarów i usług (VAT) we 

wsparciu finansowym OWES – wyzwania i kwestie problemowe w dniu 14.06.2019 oraz Design 

thinking w dniu 28.10.2019.  

- Zostały przyznane 4 certyfikaty „Zakup prospołeczny” (certyfikacja produktów i usług podmiotów 

ekonomii społecznej) i zostało przedłużonych 9 certyfikatów „Zakup prospołeczny”, które zostały 

uroczyście wręczone na Regionalnym Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej. 

- Dokonano pomiaru wskaźników zgodnych z zapisami rozdziału siódmego Regionalnego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim do roku 2020, dotyczącymi 

systemu monitorowania Programu. 

- Przeprowadzono badanie „Stan ekonomii społecznej w Województwie Łódzkim w roku 2018”. 

Raport został wydrukowany w liczbie 500 egzemplarzy. 

- Przygotowano i wydrukowano (w liczbie 500 egz.) „Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej 

Województwa Łódzkiego 2019”, w celu dostarczenia informacji o stanie ekonomii społecznej w 

Województwie Łódzkim.  

- Odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Celem Komitetu jest 

wyznaczenie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, ocena dotychczasowych działań.  

- Prowadzona i aktualizowana jest strona internetowa www.es.rcpslodz.pl  poświęcona ekonomii 

społecznej  w Województwie Łódzkim, na której jest także publikowany i aktualizowany roczny 

harmonogram działań związanych z realizowanym projektem koordynacji ekonomii społecznej 

przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

- Zorganizowano 1 spotkanie regionalne podmiotów reintegracyjnych, celem standaryzacji usług 

i oferty aktywizacji osób wykluczonych społecznie w podmiotach reintegracyjnych. 

- Zorganizowano serię warsztatów dla podmiotów reintegracyjnych pn. Odbuduj most 

wewnętrznej motywacji (4-5.04.2019, 16-17.04.2019, 27-28.06.2019).  

- Zorganizowano wizytę studyjną 12-14.11.2019 do woj. lubelskiego dla pracowników WTZ, ZAZ, 

CIS, KIS. 

http://www.es.rcpslodz.pl/
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- Zostało zorganizowane regionalne spotkanie nt. dobrych praktyk stosowania klauzul 

społecznych dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego 

Województwa Łódzkiego (11 grudnia 2019). 

- W ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej – rozwój ekonomii 

społecznej,  zorganizowano jednodniowe Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej wraz 

z seminarium „Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w regionie łódzkim”. W Targach udział 

wzięło 56 podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne.  

- W ramach działań upowszechniania dobrego wizerunku ekonomii społecznej w Województwie 

Łódzkim jest prowadzona i aktualizowana strona internetowa www.es.rcpslodz.pl. 

- Prowadzona była dystrybucja publikacji „Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 

2017” i „Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2018”.  

- Przygotowano i wydrukowano (w liczbie 500 egz.) „Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej 

Województwa Łódzkiego 2019”, obejmującego coroczną aktualizację regionalnej bazy 

podmiotów ekonomii społecznej. 

- W ramach działań sieciowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i Regionalnego 

Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wypracowywano także zasady porozumienia dotyczącego 

nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu 

Województwa Łódzkiego.  

- Na stronie es.rcpslodz.pl jest prowadzona i aktualizowana miesięcznie lista przedsiębiorstw 

społecznych na podstawie danych przesyłanych od Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

które mają uprawnienia do nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Lista 

przedsiębiorstw społecznych z terenu Województwa Łódzkiego jest przesyłana raz w miesiącu  

- do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które umieszcza listę przedsiębiorstw 

społecznych z terenu Polski na stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl. 

 

Środki finansowe wydatkowane na realizację powyższych działań w roku 2019 wyniosły 

539.207,58 zł 

 

3. Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych  

i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2014-2020  

- Produkcja i emisja programów telewizyjnych. Celem głównym działania było kontynuowanie 

edukacji społecznej mieszkańców województwa łódzkiego na temat zjawiska 

niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych. Przedstawianie w mediach rzeczywistego 

wizerunku osoby niepełnosprawnej w różnych sferach życia jest niezwykle istotne, ponieważ 

sposób postrzegania tych osób przez społeczeństwo wpływa znacząco na ich życie.  

W ramach realizacji zadania wyprodukowano i wyemitowano 1 odcinek programu  p.n. 

„W społecznym labiryncie” i 2 reportaże w Łódzkim Oddziale Terenowym Telewizji Polskiej S.A. 

oraz 1 odcinek programu p.n. „Na Zakręcie” w Telewizji TOYA Sp. z o.o., wszystkie 

z tłumaczeniem na język migowy. 

- 27 Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji „Rehabilitacja”- zorganizowano stoisko targowe 

o charakterze edukacyjno – informacyjnym w ramach 27 Targów Medycyny Fizykalnej 

i Rehabilitacji „Rehabilitacja”. Stoisko odwiedziło około 5.000 osób, w tym ok. 1.000 osób 

niepełnosprawnych. 

- Aktualizacja bazy danych instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 

niepełnosprawnym w województwie łódzkim. W ramach podejmowanych działań powadzona 

jest i uaktualniana baza danych zawierająca ewidencję instytucji oraz innych podmiotów 

prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych.  Baza pn.  INFORMATOR 2018 - 
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pomoc osobom niepełnosprawnym w województwie łódzkim” umieszczony jest  na stronie 

internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

- XXI edycja Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych 

„Sztuka jak Balsam”. Głównym celem działania była aktywizacja uzdolnionych plastycznie osób 

niepełnosprawnych i starszych, poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego, 

stymulacja aktywności twórczej i kreatywności oraz szeroko pojęta integracja tej grupy, 

upowszechnianie dorobku artystycznego niepełnosprawnych twórców. Zgłoszono 157 prac z 42 

placówek - 21 Warsztatów Terapii Zajęciowej i 19 Środowiskowych Domów Samopomocy oraz 

z 2 Stowarzyszeń. 

- XIV Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2019”. 

Celem Olimpiady była prezentacja osiągnięć sportowych zawodników niepełnosprawnych, 

sportowa rywalizacja poszczególnych drużyn oraz integracja środowiska osób 

niepełnosprawnych z różnych placówek. W zawodach  wzięło udział 698 osób w tym 482 

zawodników niepełnosprawnych, w tym 21 poruszających się na wózkach inwalidzkich z 52 

warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z terenu województwa 

łódzkiego, 200 opiekunów oraz 16 wolontariuszy.  

- Wojewódzki Panel Ekspertów w zakresie polityki społecznej. Celem Panelu było zwiększenie 

dostępności do pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysu dla osób z różnymi 

niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób 

niesłyszących. W spotkaniu udział wzięło 30 osób, w tym członkowie Panelu Ekspertów, 

przedstawiciele kadry pedagogicznej specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz 

przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Efektem panelu było 

opracowanie założeń projektu Modelu pn. Pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacjach 

kryzysu osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i osób niesłyszących. 

- Szkolenie  pn. „Interdyscyplinarne ujęcie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością, w szczególności intelektualną jako wsparcie procesu edukacyjnego”. 

Celem szkolenia było kształtowanie kompetencji wychowawczych, wspierających osiąganie 

przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, w szczególności intelektualną, kompetencji 

społecznych, kluczowych dla ich samodzielności. W szkoleniu wzięły udział 23 osoby, kadra 

pedagogiczna szkół specjalnych, integracyjnych i poradni psychologiczno – pedagogicznych. 

Zajęcia warsztatowe obejmowały następującą tematykę: kształtowanie umiejętności 

wychowawczych wspierających samokontrolę i samoregulację u osób z niepełnosprawnością, 

rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szczególności 

z niepełnosprawnością intelektualną, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami 

trudnymi  i niepożądanymi u osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

- Dofinansowanie  ze środków budżetu Województwa Łódzkiego i środków PFRON będących 

w dyspozycji Samorządu Województwa Łódzkiego  kosztów działania 7 zakładów aktywności 

zawodowej, w których zatrudnionych było 226 osób niepełnosprawnych, w tym 143 osoby 

ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 83 osoby z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. 

- Zorganizowanie spotkania przedstawicieli 7 zakładów aktywności zawodowej z terenu 

Województwa Łódzkiego dotyczące przygotowania preliminarzy oraz realizacji umów o 

dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków 

PFRON oraz budżetu Województwa Łódzkiego.  

- Spotkania pilotażowe pn. „Karta dostępności obiektów zgodna z zasadami projektowania 

uniwersalnego - uniwersalne rozwiązania, równe szanse dla wszystkich”. We współpracy 

z powiatami z regionu łódzkiego: sieradzkim, rawskim, radomszczańskim, kutnowskim i łódzkim 

wschodnim, przeprowadzono cykl 5 spotkań dla przedstawicieli powiatów, gmin, organizacji 

pozarządowych, placówek edukacyjnych i ochrony zdrowia, pod nazwą: „Karta dostępności 

obiektów zgodna z zasadami projektowania uniwersalnego - uniwersalne rozwiązania, równe 

szanse dla wszystkich”. Podczas spotkań przedstawiono koncepcję i zasady projektowania 
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uniwersalnego, omówiono potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami w kontekście 

dostępności obiektów budowlanych i przestrzeni publicznej, zaprezentowano zastosowanie 

zasad projektowania uniwersalnego w obiektach na terenie województwa łódzkiego, służących 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w których przeprowadzone roboty budowlane zostały 

dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

będących w dyspozycji samorządu województwa łódzkiego, zaprezentowano „Kartę 

dostępności obiektów zgodną z zasadami projektowania uniwersalnego”. Karta jest 

narzędziem, które pozwala inwestorom i osobom mającym wpływ na realizację przedsięwzięć 

budowlanych zdiagnozować w jakim zakresie obiekt budowlany, istniejący czy będący dopiero 

w fazie projektu, jest dostępny dla osób z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, 

wieku, stanu zdrowia itp. Karta umieszczona jest na stronie internetowej Regionalnego Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi. Odnotowano 6.136 odsłon Karty. 

- Organizacja spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczącego realizacji umów 

o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów  służących rehabilitacji w związku 

z potrzebami osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON, które dotyczyło zagadnień 

związanych z realizacją i rozliczaniem umów, a także promocji zasad projektowania 

uniwersalnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 10 podmiotów realizujących umowy. 

- Dwa spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest 

organem opiniodawczo-doradczym. W 2019 r. Marszałek Województwa Łódzkiego powołał 

nowy skład Rady na lata 2019 – 2023. Członkami Rady zostali przedstawiciele Wojewody 

Łódzkiego, powiatu oraz organizacji pozarządowych działających na terenie województwa 

łódzkiego 

- Biuletyn polityki społecznej pn.: „Polityka społeczna w regionie łódzkim - zeszyt 22” zawierający 

m.in. artykuł „Wsparcie dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej” dotyczący obecnych 

możliwości wspierania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową w województwie 

łódzkim oraz przyszłościowego wsparcia ww. grupy. Biuletyn był przekazywany pomiotom 

działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizacjom pozarządowym, 

powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz podmiotom, które swoje działania kierują na osoby 

niepełnosprawne. 

- Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dla 

organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności  publicznego i o wolontariacie, w trybie otwartego konkursu 

ofert: 

a) Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego – zadanie zostało zrealizowane poprzez 

prowadzenie  rehabilitacji,  hipoterapii,  zajęć logopedycznych, zajęć psychoedukacyjnych,  

artterapii  oraz organizację  regionalnych imprez kulturalnych i sportowych; 

b) Dotacje ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego – zadanie 

zostało zrealizowane poprzez prowadzenie rehabilitacji, grupowych i indywidualnych zajęć, np. 

zajęć logopedycznych i zajęć usprawniających oraz organizację regionalnych imprez 

kulturalnych sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich 

aktywność w tych dziedzinach. 

 

Wykaz przyznanych dotacji 

Lp. 
 

Tytuł zadania 
 

Opis zadania 

1.  Impreza regionalna 
Dzień Godności Osoby  
z Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

 

Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie 
ich uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym województwa 
łódzkiego, jak również promowanie pozytywnego wizerunku osób 
niepełnosprawnych poprzez ukazywanie ich kreatywności 
i wrażliwości muzycznej. 
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Zorganizowano imprezę integracyjną dla 102 osób 
niepełnosprawnych, w trakcie której 72  osoby niepełnosprawne 
zaprezentowały umiejętności wokalne i taneczne, przeprowadzono 
zajęcia dla 30 osób niepełnosprawnych z terapeutami. 
 
Realizator: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób   
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie   
z siedziba w Żychlinie 
Wysokość dotacji: 5.680,00 zł  

2.  REHABILITACJA 
DOMOWA CZŁONKÓW 

TOWARZYSTWA 

 

Rehabilitacja niepełnosprawnych osób mająca na celu zwiększenie 
samodzielnego funkcjonowania tych osób w społeczeństwie. 
Przeprowadzono 200 godzin rehabilitacji dla 10 niepełnosprawnych 
członków towarzystwa, wśród których byli także niepełnosprawni 
seniorzy oraz 20 spotkań z psychologiem i 20 spotkań z neurologiem. 
 
Realizator: Zduńskowolskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
"ŹRÓDEŁKO" z siedzibą w  Zduńskiej Woli  
Wysokość dotacji: 13.860,00 zł  

3.  Hipoterapia w KARINO 

 

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków do 
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprawy ich stanu 
zdrowia oraz podtrzymywania umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania. 
Przeprowadzono łącznie 520 zajęć hipoterapeutycznych dla 40 
niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
 
Realizator: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne "KARINO" 
z siedzibą w  Łowiczu  
Wysokość dotacji: 21.065,00 zł  

4.  Wieloprofilowa 
rehabilitacja dzieci, 

młodzieży i dorosłych 
osób niepełnosprawnych 

3 

 

Równoprawny udział osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach 
życia poprzez podniesienie ich rozwoju psychoruchowego, 
zwiększenie integracji społecznej i możliwości kontaktów 
interpersonalnych. 
Przeprowadzono 60 godzin grupowych warsztatów plastyczno-
terapeutycznych, 450 godzin indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, 
132 godziny indywidualnych zajęć logopedycznych rozwijających 
alternatywną komunikację dla 25 osób niepełnosprawnych, w tym 20 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zorganizowano wystawę 
prac wykonanych podczas zajęć plastyczno-terapeutycznych 
 
Realizator: Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi 
Łowickiej z siedzibą w Łowiczu  
Wysokość dotacji: 23.900,00 zł  

5.  Zdobywamy Górę 
Kamieńsk- 
VII edycja 

 

Poprawa funkcji psychospołecznych osób niepełnosprawnych, 
rehabilitacja zdrowotna i społeczna, a przede wszystkim aktywna 
rehabilitacja. 
Zorganizowano imprezę integracyjną, podczas której 100 osób 
z dysfunkcją narządu ruchu oraz 100 osób pełnosprawnych z  terenu 
województwa łódzkiego wjechało na górę Kamieńsk, następnie 
uczestniczyło w imprezie integracyjnej 
 
Realizator: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "Far"  
z siedzibą w Warszawie dla Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR 
Biura Regionalnego z siedzibą w Łodzi  
Wysokość dotacji: 17.250,00 zł  
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6.  „Opłatek 2019 – impreza 
kulturalna dla osób 

chorych na stwardnienie 
rozsiane” 

 

Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji 
życiowej (ze stwardnieniem rozsianym). 
Zorganizowano imprezę kulturalną, w formie uroczystego spotkania 
wigilijnego, dla 250 osób z niepełnosprawnością z terenu woj. 
łódzkiego, w tym przygotowano poczęstunek i upominki oraz 
zorganizowano bezpłatny transport dla 25 osób mających problem 
z samodzielnym poruszaniem się 
 
Realizator: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział 
Łódzki z siedziba w Łodzi  
Wysokość dotacji: 14.310,00 zł  

7.  Zintegrowany system 
rehabilitacyjny dla dzieci 

będących pod opieką 
Centrum Opieki 

Paliatywnej dla Dzieci 
Fundacji Gajusz. 

 

Poprawa jakości życia niepełnosprawnych dzieci (wieku od kilku 
miesięcy do 18 roku życia) pozostających pod opieką Centrum Opieki 
Paliatywnej dla Dzieci. 
Przeprowadzono 90 wizyt lekarskich kwalifikujących, 80 godzin 
rehabilitacji miesięcznie dla 33 dzieci niepełnosprawnych oraz 
szkolenie członków ich rodzin/ opiekunów w zakresie podstawowej 
rehabilitacji codziennej 
 
Realizator: Fundacja Gajusz z siedzibą w Łodzi  
Wysokość dotacji: 25.850,00 zł  

8.  Rehabilitacja drogą do 
samodzielności w 2019 r. 

 

Poprawa jakości i poziomu życia, zwiększenie aktywności ruchowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych ze schorzeniami układu 
narządu ruchu. 
Przeprowadzono 210 godzin zabiegów rehabilitacyjnych i 21 
konsultacji lekarskich dla 21 osób niepełnosprawnych  
 
Realizator: Fundacja PAMAŁKA – POMAGAMY z siedzibą  
w Bełchatowie  
Wysokość dotacji: 15.750,00 zł 

9.  „Bierzemy życie 
garściami"- usprawnianie 
osób niepełnosprawnych 

 

Usprawnianie i wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową, 
sprzężoną i z niepełnosprawnością intelektualną. 
Przeprowadzono 360 godzin terapeutycznych dla 25 dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym: 120 godzin 
zajęć neurologopedycznych, 180 godzin rehabilitacji ruchowej oraz 
60 godzin zajęć rewalidacyjnych 
 
Realizator: Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski  
z siedzibą w Borowej, Gałków Duży (powiat łódzki wschodni)  
Wysokość dotacji: 13.330,00 zł  

10.  SPORT I REKREACJA 
SAMO ZDROWIE 

 

Nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych i osób 
z autyzmem poprzez uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno-
sportowych. 
Przeprowadzono dla 15 osób niepełnosprawnych 59 godzin zajęć, 
w tym 4 godziny zajęć psychoedukacyjnych z psychologiem oraz 55 
godzin treningów rekreacyjno-sportowych. 
 
Realizator: Centrum Promocji  Sportu i Rekreacji z siedzibą  
w Poddębicach 
Wysokość dotacji: 9.920,00 zł  
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11.  WOJEWÓDZKIE 
ŚWIĘTO AMAZONEK 

 

 

Mobilizacja do aktywnego trybu życia kobiet dotkniętych chorobą 
nowotworową piersi. 
Zorganizowano imprezę integracyjną dla 110 osób, w tym 95 osób 
niepełnosprawnych, w zawodach sportowych wzięło udział 48 kobiet 
niepełnosprawnych 
 
Realizator: Stowarzyszenie Amazonek  z siedzibą w Łasku  
Wysokość dotacji: 15.500,00 zł 

12.  Animizacja społeczno-
zawodowa Amazonek 

 

 

Poprawa jakości życia, zwiększenie sprawności i funkcjonalności 
niepełnosprawnych, wzmocnienie zasobów osobistych, poprawa 
kondycji emocjonalnej i poznawczej, w tym wzmocnienie kompetencji 
społecznych, samooceny, umiejętności radzenia sobie ze stresem i 
trudnościami związanymi z chorobą, a także życiem codziennym i 
zawodowym kobiet po zabiegu mastektomii. 
Przeprowadzono dla 20 osób niepełnosprawnych 3 godziny 
grupowych warsztatów treningu personalnego, 200 godzin 
indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych, 30 godzin 
indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz zajęcia grupowe 
i indywidualne z profilaktykiem odżywiania i promotorem zdrowia. 
 
Realizator: Fundacja Dwa Skrzydła z siedzibą  
w Tomaszowie Mazowieckim 
Wysokość dotacji: 17.225,00 zł  

13.  „DBAJ O ZDROWIE 
BĄDŹ SPRAWNY” 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami 
układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej oraz włączenie społeczne 
osób niepełnosprawnych. 
Przeprowadzono 1.800 zabiegów rehabilitacyjnych dla 60 
uczestników, w tym 600 masaży i 1.200 zabiegów 
fizykoterapeutycznych. 
 
Realizator: Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych  z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim 
Wysokość dotacji: 22.400,00 zł  

14.  POŁĄCZENI PASJĄ 

 

Upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej, integracja oraz 
aktywizacja społeczności lokalnej, łamanie stereotypów  
w myśleniu o osobach niepełnosprawnych. 
Przeprowadzono integracyjny turniej piłki nożnej dla 160 osób, w tym 
80 osób niepełnosprawnych. 
 
Realizator: Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni z siedzibą  
w Uniejowie 
Wysokość dotacji: 9.960,00 zł  

15.  XV Miting 
Lekkoatletyczny dla osób 

niepełnosprawnych 
intelektualnie 

 

Poprawa warunków jakości życia osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, zwiększenie możliwości ich samodzielnego 
funkcjonowania oraz propagowanie sportu i aktywnego trybu życia 
tychże osób. 
Zorganizowano zawody sportowe, w których uczestniczyło 240 osób, 
w tym 180 osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
 
Realizator: Polskie Stowarzyszenie  na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Zgierzu z siedzibą  
w Zgierzu 
Wysokość dotacji: 4.000,00 zł  
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16. Złap byka za rogi 

 

Nabycie, rozwinięcie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 
Przeprowadzono 210 zajęć z hipoterapii dla 30 osób 
niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z 5 
powiatów województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Edukacyjne "KARINO" 
z siedzibą w Łowiczu  
Wysokość dotacji: 12.100,00 zł 

17. Trening samodzielnego 
funkcjonowania dla osób 

niepełnosprawnych w 
2019 r. 

 

Poprawa jakości i poziomu życia, zwiększenie aktywności ruchowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych ze schorzeniami układu 
narządu ruchu. 
Przeprowadzono 21 konsultacji specjalistycznych oraz zajęcia 
rehabilitacyjne 210 godz. dla 21 osób niepełnosprawnych  
z 2 powiatów województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Fundacja PAMAŁKA – POMAGAMY z siedzibą  
w Bełchatowie  
Wysokość dotacji: 16.840,00 zł 

18. "Razem po zdrowie" Zapewnienie większej samodzielności i niezależności osób 
niepełnosprawnych ze schorzeniami kręgosłupa, układu kostnego 
poprzez aktywność fizyczną i rehabilitację. 

Zorganizowano zajęcia aqua aerobik łącznie 600 godzin, 
przeprowadzono konsultacje rehabilitacyjne dla 60 osób 
niepełnosprawnych z 2 powiatów województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 
z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. 
Wysokość dotacji: 8.000,00 zł 

19. Działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

"SŁONIKOWA TERAPIA 
LOGOPEDYCZNA 2019" 

 

 

Przywrócenie i usprawnienie funkcji komunikacji werbalnej poprzez 
ćwiczenia logopedyczne osób z chorobą Parkinsona. 
Przeprowadzono grupowe (24 godziny) i indywidualne (100 godzin) 
zajęcia logopedyczne dla 24 osób niepełnosprawnych z 3 powiatów 
województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona  
i Ich Rodzin Słonik z siedzibą w Łodzi  
Wysokość dotacji: 6.780,00 zł 

20. "Sprawni 
niepełnosprawni" 

Nabycie, rozwinięcie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 
Przeprowadzono 300 zabiegów rehabilitacyjnych, 50 konsultacji 
lekarskich dla 10 osób niepełnosprawnych z 3 powiatów 
województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział 
Łódź z siedzibą w Łodzi  
Wysokość dotacji: 18.000,00 zł 

21. OTWARCI NA POMOC 

 

Zwiększenie dostępu do życia w społeczeństwie osób 
niepełnosprawnych poprzez aktywność społeczną i zdrowotną. 
Zorganizowano zajęcia o charakterze treningów samoobsługi 
i umiejętności społecznych – 283 godziny dla 12 osób 
niepełnosprawnych z 3 powiatów województwa łódzkiego. 
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Realizator: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych "SOBÓTKI z siedzibą w Skierniewicach  
Wysokość dotacji: 17.330,00 zł  

22. "Integracyjne spotkanie 
wigilijne" 

 

Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie 
uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. 
Zorganizowano imprezę kulturalno - integracyjną z prezentacją 
„Jasełek” oraz prezentacją umiejętności plastyczno-technicznych dla 
160 osób, w tym 100 osób z niepełnosprawnością z 5 powiatów 
województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu  
z siedzibą w Zgierzu 
Wysokość dotacji: 6.280,00 zł  

23. Kultywowanie tradycji – 
"BOŻE NARODZENIE 

2019’’ 

 

Wzrost kompetencji społecznych, wzrost pewności siebie 
w kontaktach społecznych u osób niepełnosprawnych poprzez 
prezentowanie, promowanie i upowszechnianie form artystycznych. 
Zorganizowano imprezę kulturalno - integracyjną z prezentacją 
„Jasełek” zakończoną wystawą fotograficzną, w której uczestniczyło 
130 osób, w tym 70 osób niepełnosprawnych z 5 powiatów 
województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie 
z siedzibą w Żychlinie 
Wysokość dotacji: 8.200,00 zł 

24. "Parada Talentów 2" 

 

Zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia, a tym samym podniesienie samooceny i poprawa 
kondycji psychofizycznej. 
Zorganizowano imprezę kulturalno - integracyjną z widowiskiem 
scenicznym, występami wokalnymi i tanecznymi dla 250 osób, w tym 
170 osób niepełnosprawnych z 7 powiatów województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim  
Wysokość dotacji: 6.850,00 zł 

25. 35-lecie PSONI - Historia  
w mgnieniu oka. 

 

Integracja społeczna i zwiększenie aktywności osób 
niepełnosprawnych poprzez możliwość zaprezentowania zdolności 
teatralno-artystycznych. 
Zorganizowano imprezę kulturalno-integracyjną z występami 
sceniczno-teatralnymi oraz prezentacją prac artystów dla 150 osób, 
w tym ponad 50% osób niepełnosprawnych intelektualnie 
z 5 powiatów województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Polskie Stowarzyszenie  na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło  w Łodzi  
z siedzibą w Łodzi  
Wysokość dotacji: 11.320,00 zł 

26. "Festiwal Piosenki i 
Poezji Żołnierskiej" 

 

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Poprawa 
komunikatywności w kontaktach społecznych i interpersonalnych 
poprzez aktywne i twórcze uczestnictwo w kulturze. 
Zorganizowano imprezę kulturalno-integracyjną z występami 
scenicznymi dla 140 osób, w tym 100 osób niepełnosprawnych, z co 
najmniej 5 powiatów województwa łódzkiego.  
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Realizator: Stowarzyszenie "Czuję Sercem" z siedzibą 
w Konstantynowie Łódzkim  
Wysokość dotacji: 3.000,00 zł 

27. Moja Sztuka Moje Życie 

 

 

Podniesienie poziomu artystycznego osób niepełnosprawnych 
poprzez zorganizowanie przeglądu twórczości artystycznej osób 
niepełnosprawnych. 
Zorganizowano imprezę kulturalno-integracyjną, przegląd twórczości 
osób niepełnosprawnych oraz wystawę prac plastycznych dla 191 
osób niepełnosprawnych, z co najmniej 5 powiatów województwa 
łódzkiego. 
 
Realizator: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób  
z Zespołem Downa  w Łodzi z siedzibą w Łodzi 
Wysokość dotacji: 7.060,00 zł 

28. Nasza Wigilja 2019 

 

Zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych, rozwinięcie 
umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych oraz kreatywności 
twórczej osób z niepełnosprawnością wzrokową. 
Zorganizowano cykl 16 imprez kulturalno-integracyjnych 
o charakterze świątecznym dla 500 osób, w tym 390 osób 
niepełnosprawnych z 18 powiatów województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki  
z siedzibą w Łodzi  
Wysokość dotacji: 27.320,00 zł 

29. Międzynarodowy Dzień 
Głuchych i Języków 
Migowych - impreza 

kulturalna dla 260 osób  
z niepełnosprawnością 

słuchu 

 

Podkreślenie tożsamości osób głuchych i kulturotwórczej wagi języka 
migowego, rangi grupy społecznej osób głuchych poprzez obchody 
święta głuchych i języków migowych. 
Zorganizowano imprezę kulturalno-integracyjną dla 280 osób 
z niepełnosprawnością słuchu, z 7 powiatów województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki  
z siedzibą w Łodzi  
Wysokość dotacji: 15.800,00 zł 

30. Bliżej siebie 

 

Zaktywizowanie społeczne osób z niepełnosprawnościami oraz 
włączenie społeczne tych osób poprzez zorganizowanie regionalnej 
imprezy kulturalnej. 
Zorganizowano imprezę kulturalno-integracyjną o charakterze 
świątecznym dla 200 osób, w tym co najmniej 50% osób 
niepełnosprawnych z 5 powiatów województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim  
Wysokość dotacji: 18.600,00 zł 

31. Mikołajki 2019 - koncert 
integracyjny dla osób 
niepełnosprawnych" 

 

Zaktywizowanie społeczne osób z niepełnosprawnościami oraz 
włączenie społeczne tych osób poprzez zorganizowanie 
i przeprowadzenie regionalnej imprezy kulturalnej. 
Zorganizowano koncert integracyjny w Atlas Arenie w Łodzi dla 3.000 
dzieci i młodzieży, w tym co najmniej 50% osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością z 10 powiatów województwa łódzkiego. 
 
Realizator: INTEGRACJA JP II z siedzibą w Łodzi  
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Wysokość dotacji: 116.520,00 zł 

 

- Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego robót budowlanych dotyczących obiektów 

służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki 

tych obiektów. Roboty budowlane realizowane przez podmioty z terenu Województwa 

Łódzkiego polegały na budowie, rozbudowie bądź przebudowie obiektów, w których 

prowadzona jest lub będzie prowadzona rehabilitacja osób niepełnosprawnych (rehabilitacja 

społeczne, zawodowa, medyczna). Zrealizowano 8 inwestycji, m.in. w domach pomocy 

społecznej, środowiskowych domach samopomocy, placówkach edukacyjnych.  

 

Wykaz inwestycji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Lp. 
 

Tytuł zadania 
 

Opis zadania 

1.  

Budowa budynku "Szansy" dla 
osób niepełnosprawnych - etap 

końcowy 

 

Miejsce: budynek Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Szansa” przy ul. Wolborskiej 
86, 97-300 Piotrków Trybunalski. 
Wykonano roboty ogólnobudowlane wykończeniowe i instalacyjne 
stanowiące etap końcowy budowy obiektu przeznaczonego na 
cele rehabilitacyjne i oświatowe. 
 
Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Szansa” z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim  
Wysokość dotacji: 995.830,00 zł 

2.  

Rozbudowa i przebudowa 
Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Strobinie  
o salę wielofunkcyjną 

i pomieszczenia rehabilitacyjne - 
etap końcowy 

 

Miejsce: budynek Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Strobinie, Strobin 34, 98-313 Konopnica. 
Wykonano roboty ogólnobudowlane wykończeniowe i instalacyjne 
stanowiące etap końcowy rozbudowy i nadbudowy obiektu 
o część przeznaczoną na działania rehabilitacyjne. 
 
Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Nadzieja” z siedzibą w Strobinie, Konopnica  
Wysokość dotacji: 300.000,00 zł  

3.  

Roboty budowlane związane 
z termomodernizacją budynków 

Zespołu Placówek Specjalnych w 
Rawie Mazowieckiej  

przy ul. Przemysłowej 2 oraz 
dostosowanie  

do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – etap 2 

 

Miejsce: budynki Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej, ul. Przemysłowa 2, 96-200 Rawa Mazowiecka. 
Zmodernizowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku 
szkoły i internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS). 
Docieplono ściany budynku internatu, wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
 
Realizator: Powiat Rawski z siedzibą w Rawie Mazowieckiej 
Wysokość dotacji: 300.000,00 zł  

4.  

Przebudowa budynku w Łodzi  
przy ul. Staszica 1/3 w zakresie 
budowy szybu windowego oraz 

instalacji w nim dźwigu 

Miejsce: obiekt Centrum Koordynacji Opieki Psychiatrycznej  
w Łodzi, ul. Staszica 1/3, 91-746 Łódź. 
Wykonano budowę wewnętrznego szybu windowego i montaż 
dźwigu osobowego do przewozu osób także niepełnosprawnych 
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osobowego dla osób  
z niepełnosprawnością. 

poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
 
Realizator: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych 
 z siedzibą w Łodzi 
Wysokość dotacji: 80.000,00 zł 

5.  

Modernizacja obiektu Domu 
Pomocy Społecznej w 

Radziechowicach 

Miejsce: pawilon mieszkalny Domu Pomocy Społecznej 
w Radziechowicach, Radziechowice Pierwsze 2, 97-561 Ładzice. 
Modernizacja i przystosowanie istniejących pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych na potrzeby osób niepełnosprawnych. 
 
Realizator: Powiat Radomszczański z siedzibą w Radomsku 
Wysokość dotacji: 90.000,00 zł  

6.  

Modernizacja infrastruktury 
Szpitala dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych przy 

Pawilonie D 

 

 

Miejsce: ciągi komunikacyjne przy Pawilonie D i częściowo przy 
Pawilonie E Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. 
Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź. 
Zmodernizowano część infrastruktury ciągów pieszych i podejść 
przy pawilonie D i F - wymiana podbudowy oraz roboty 
towarzyszące. 
 
Realizator: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital  im. dr. Wł. 
Biegańskiego w Łodzi 
Wysokość dotacji: 45.000,00 zł  

7.  

Modernizacja Izby Przyjęć dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
w Szpitalu Zakonu Bonifratrów 

św. Jana Bożego w Łodzi 

 

Miejsce: budynek Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego 
w Łodzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź. 
Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń Izby Przyjęć 
z zapewnieniem dostępności dla osób z różnymi potrzebami, 
w tym dla osób niepełnosprawnych – roboty ogólnobudowlane  
i instalacyjne. 
 
Realizator: Konwent Bonifratrów w Łodzi 
Wysokość dotacji: 288.463,60 zł 

8.  

Wymiana dźwigu do transportu 
osób niepełnosprawnych w tym 
osób na łóżkach szpitalnych w 

budynku głównym 
Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Marii 
Skłodowskiej-Curie 

 w Zgierzu 

 

Miejsce: pawilonie F budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, 
ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz. 
Wymieniono dźwig do transportu osób niepełnosprawnych, w tym 
osób na łóżkach szpitalnych na nowe urządzenie dźwigowe 
w pawilonie F budynku głównego szpitala. 
 
Realizator: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii 
Skłodowskiej –Curie w Zgierzu 
Wysokość dotacji: 139.482,00 zł  

 

Środki finansowe wydatkowane na realizację powyższych działań w roku 2019 wyniosły 

11.717.495,59 zł 
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4. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na lata 2017-2020 

− Szkolenie „Wsparcie dziecka i rodziny w systemie pomocy społecznej”. Celem szkolenia było 

doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz 

kompetencji interpersonalnych uczestników – przedstawicieli PCPR oraz placówek szkolno-

wychowawczych. 

− Szkolenie „DDA – kim jest pacjent, którego tak nazywamy? Jak go rozumieć, jak mu pomagać?”. 

Zorganizowano dwa dwuetapowe szkolenia w zakresie pracy terapeutycznej z pacjentami DDA 

(dorosłe dzieci alkoholików). Szkolenie skierowane było do psychologów, certyfikowanych 

specjalistów psychoterapii uzależnień i osób ubiegających się o certyfikat. 

− Superwizja kliniczna pracy własnej pracowników leczenia uzależnień od alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych z terenu województwa łódzkiego, dotycząca m.in. sposobu pracy 

z pacjentem indywidualnym, pogłębianiem zrozumienia innych zaburzeń współwystępujących 

z uzależnieniem oraz etyki postawy terapeuty. Sesje superwizyjne odbywały się raz w miesiącu 

w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Łodzi (łącznie 9 sesji, w których udział wzięło 

11 specjalistów). 

− Superwizja dla pracowników świetlic środowiskowych, mających na celu podniesienie 

kompetencji kadry świetlic środowiskowych poprzez odkrywanie własnych zasobów w pracy 

z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, korygowanie własnych umiejętności wychowawczo-

profilaktycznych, nabywanie pewności i skuteczności we własnej pracy wychowawczo-

profilaktycznej, poszukiwanie strategii w pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi, 

nauczycielami i rodzicami, nabywanie umiejętności pracy zespołowej, a także wymiana 

doświadczeń i dobrych praktyk, w szczególności w pracy z dziećmi pochodzącymi z rodzin, 

w których występuje problem uzależnienia od alkoholu. Łącznie odbyło się 7 sesji 

superwizyjnych, w których udział wzięło 10 osób. 

− Narada kierowników placówek leczenia uzależnień. W ramach współpracy z Wojewódzkim 

Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Łodzi odbyła się narada dla kierowników i ordynatorów 

placówek leczenia uzależnień z terenu województwa łódzkiego. Tematem przewodnim 

spotkania były aktualności dotyczące lecznictwa uzależnień w kontekście zmian zachodzących 

w systemie opieki zdrowia psychicznego. 

− Organizacja konferencji pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom na poziomie lokalnym, 

perspektywa współpracy – zadania, efekty”, w której udział wzięli pracownicy instytucji 

samorządowych oraz osoby uczestniczące w opracowywaniu programów – radni, członkowie 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, koordynatorzy gminnych programów 

przeciwdziałania uzależnieniom, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, przedstawiciele 

oświaty, służby zdrowia, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, reprezentanci organizacji 

pozarządowych. Głównym celem konferencji było podniesienie kompetencji osób tworzących 

lokalne (gminne) programy przeciwdziałania uzależnieniom. 

− Organizacja we współpracy z Miastem Pabianice, Polskim Instytutem Mediacji i Integracji 

Społecznej oraz Stowarzyszeniem Asystentów Rodziny Ogólnopolskiego Zjazdu Asystentów 

Rodziny. 

− Organizacja szkolenia pn. „Interwencja Kryzysowa w szkole wobec uczniów podejmujących 

ryzykowne zachowania”. Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie 

kwalifikacji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom (od alkoholu, 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych) w zakresie podejmowania interwencji 

w sytuacji wystąpienia kryzysu związanego z problemem uzależnień wśród dzieci i młodzieży. 

− Opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

− Współpraca z mediami w zakresie realizacji programów telewizyjnych mających na celu 

upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
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− IV Wojewódzki Zjazd Liderów Młodzieżowych. Spotkanie stanowiło okazję do zaprezentowania 

przez młodzież własnych programów liderskich z obszaru profilaktyki zachowań ryzykownych 

(picie alkoholu, używanie innych substancji psychoaktywnych, stosowanie przemocy) i promocji 

zdrowia, realizowanych w środowisku szkolnym.  Wiodącym tematem Zjazdu były dyskusje na 

temat poszukiwania autorytetów wśród osób znanych ze świata sportu, muzyki, polityki, religii, 

jak i wśród nauczycieli, pedagogów lub własnej rodziny. Program został przygotowany w oparciu 

o Ogólnopolską Kampanię pn. „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”. 

− Wojewódzki Panel Ekspertów w zakresie polityki społecznej. Celem spotkania było omówienie 

trudności wynikających z przeprowadzenia interwencji kryzysowej wobec osób 

niepełnosprawnych uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz 

doznających przemocy. 

− Funkcjonowanie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim, 

Uniwersytecie Medycznym i Politechnice Łódzkiej. Celem działalności Punktów jest nieodpłatne 

diagnozowanie problemów w zakresie uzależnień oraz planowanie pomocy i wsparcia wśród 

społeczności akademickiej. 

− Funkcjonowanie Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi. Celem działalności Punktu jest 

zwiększenie dostępności pomocy dla dzieci ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu – 

FASD (Spektrum Alkoholowych Zaburzeń Płodu) oraz ich opiekunów. 

− Szkolenia psychoedukacyjne  dla rodziców i opiekunów dzieci z FASD, w tym: „Praca 

z dzieckiem z zaburzeniami przywiązania”, „Wczesnodziecięca trauma rozwojowa”, „Specyfika 

funkcjonowania dziecka z FASD”, „Wspieranie rozwoju umiejętności matematycznych dziecka 

z FASD”. 

− Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego w trybie otwartego konkursu ofert przyznano 12 

projektom. Organizacje pozarządowe przeprowadziły działania profilaktyczne, wspierające 

rodziców i dzieci, a także działania rehabilitacyjne i reintegracyjne dla osób uzależnionych: 

 

Wykaz przyznanych dotacji 

Lp. Tytuł zadania Opis zadania 

1. 
„Spotkanie integracyjno-

sportowe nad Pilicą” 

 

Celem projektu była promocja aktywnego i twórczego spędzania 
wolnego czasu zarówno wśród osób uzależnionych, które mają długą 
abstynencję, ich rodzin jak i osób, które dopiero rozpoczęły terapię. 
Cel zrealizowano poprzez zorganizowanie dwudniowego spotkania 
integracyjno-sportowego nad Pilicą. Działaniami objęto 490 osób. 
 
Realizator: Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl” z siedzibą 
w Tomaszowie Mazowieckim 
Wysokość dotacji: 25.000 zł 

2. 
„Szkoła dla rodziców 
i wychowawców – ja 

rozmawiać  
z nastolatkiem 

Celem projektu było zapobieganie uzależnieniom poprzez 
wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców nastolatków. 
Zorganizowano 8 grup edukacyjnych w miejscowościach 
województwa łódzkiego: Łódź, Szczawin, Stryków, Zduńska Wola, 
Sieradz, Aleksandrów Łódzki, Kutno, Poddębice. Każda grupa w ciągu 
40 godzin zajęć realizowała rekomendowany program profilaktyczny 
pt.: „Szkoła dla rodziców i wychowawców – jak rozmawiać 
z nastolatkiem". Łącznie w programie uczestniczyło 99 rodziców 
z terenu województwa łódzkiego 
 
Realizator: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny "Źródła" 
Wysokość dotacji: 54.720,00 

3. 
„Pomarańczowa Linia” Funkcjonowanie programu „Pomarańczowa Linia” umożliwiło 

rodzinom, których dzieci ujawniają problemy wynikające  
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z używania alkoholu uzyskanie wszechstronnej, specjalistycznej 
pomocy. Zadanie było realizowane w formie informacji i konsultacji 
telefonicznych (822 h) oraz konsultacji i porad bezpośrednich: 
psychologicznych (90 h), pedagogicznych (28 h), medycznych (10 h), 
prawnych (10 h) oraz rodzinnych (28 porad). Z bezpośrednich porad 
specjalistycznych skorzystały 123 osoby z terenu województwa 
łódzkiego. 
 
Realizator: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, 
z siedzibą w Łodzi 
Wysokość dotacji: 33.657,00 zł 

4. 
„Razem Działamy 

Skuteczniej” 
Celem projektu było podniesienie kwalifikacji kadry i wolontariuszy 
organizacji pracujących z osobami uzależnionymi. W ramach zadania 
zrealizowano 5 dwudniowych szkoleń, 5 spotkań regionalnych, 
konferencję profilaktyczną oraz prowadzono Punkt Konsultacyjno-
Doradczy (308 h) dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Odbiorcami było 115 osób - członkowie stowarzyszeń abstynenckich 
z terenu województwa łódzkiego, osoby uzależnione o kilkuletniej 
abstynencji, po leczeniu i terapii odwykowej oraz osoby 
współuzależnione z terenu województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa 
Łódzkiego, z siedzibą w Sieradzu 
Wysokość dotacji 33.520,00ji: zł 

5. 
„Interwencja kryzysowa – 

utworzenie Łódzkiego 
Centrum Interwencji 

Kryzysowej dla Młodzieży 
(etap 2)” 

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności pomocy 
i wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych od 
alkoholu, współuzależnionych, członków ich rodzin oraz promowanie 
zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, 
poprzez kontynuację działalności Centrum Interwencji Kryzysowej.  
Pomoc udzielana była w ramach dyżurów prowadzonych przez 
interwenta kryzysowego oraz udzielanie konsultacji telefonicznych 
(200 konsultacji). Działaniami objęto 200 osób - młodzież w wieku 11-
25 lat z terenu województwa łódzkiego.  
 
Realizator: Fundacja Innopolis, z siedzibą w Łodzi 
Wysokość dotacji: 29.350,00 zł 

6. 
"Nadwarciański Kampus 

Profilaktyczny 2019" 
Celem projektu była realizacja działań profilaktycznych zmierzających 
do zapobiegania, uświadamiania i niwelowania zachowań 
negatywnych i niepożądanych, m.in.: zapobieganie spożywaniu 
alkoholu wśród młodzieży poprzez dostarczenie wiadomości 
o skutkach picia alkoholu, mechanizmie procesu uzależnienia się, 
funkcjonowaniu rodziny z problemem alkoholowym oraz dostarczenie 
doświadczeń różnorodnych aktywności w grupie, które stanowiły 
podstawę wyboru zachowań prozdrowotnych, opartych na współpracy 
z innymi, rozwijania osobistych zainteresowań i pasji, kształtowaniu 
nawyków aktywnego, satysfakcjonującego życia wolnego od alkoholu 
i innych zagrożeń wynikających z używania wyrobów tytoniowych 
i wyrobów powiązanych. 
Działaniami objęto 983 osoby z 21 powiatów i 3 miast na prawach 
powiatu z terenu województwa łódzkiego 
 
Realizator: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla 
Ośrodka Szkoleniowo–Wypoczynkowego ZHP "Nadwarciański Gród" 
z siedzibą w Załęczu Wielkim,  
Wysokość dotacji: 78.780,00 zł 
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7. 
XVI Wojewódzki Festiwal 
Twórczości Abstynenckiej  

„Nadziejo – Prowadź”  

Celem projektu była rehabilitacja i integracja osób uzależnionych od 
alkoholu i ich rodzin, promocja twórczości osób uzależnionych od 
alkoholu, promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, 
propagowanie ruchu abstynenckiego, zmiana negatywnego stosunku 
społeczeństwa do problemu alkoholizmu, poprawa więzi rodzinnych, 
rozwinięcie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz 
przełamanie przez osoby, uzależnione i ich rodziny, bariery wstydu, 
izolacji, zamknięcia w sobie. 
W ramach projektu zrealizowano XVI Wojewódzki Festiwal Twórczości 
Abstynenckiej „Nadziejo – Prowadź” oraz Amatorskie mistrzostwa 
województwa łódzkiego stowarzyszeń i klubów abstynenckich 
w tenisie stołowym. Działaniami objęto 370 osób z terenu 
województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów "Rodzina", 
z siedzibą w Łodzi 
Wysokość dotacji: 15.120,00 zł 

8. 
Działania z zakresu 

przeciwdziałania 
alkoholizmowi 

 

 

Celem programu było zwiększenie dostępności i poprawa jakości 
leczenia, rehabilitacji i specjalistycznej pomocy dla osób 
uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz członków ich 
rodzin. 
Program „Terapia dla członków rodzin osób z problemem 
alkoholowym” przeznaczony był dla 35 mieszkańców województwa 
łódzkiego w wieku głównie 20-40 lat, którzy przejawiali zaburzenia 
zachowania i/lub zaburzenia emocjonalne, psychiczne oraz fizyczne w 
rodzinie. Proponowany program obejmował porady indywidualne (70 
h), psychoterapię indywidualną (70 h) oraz sesje terapii grupowej DDA 
(12 sesji). 
 
Liczba uczestników zadania: 35 osób - Dorosłych Dzieci Alkoholików 
z terenu województwa Łódzkiego. 
Realizator: Wysokość dotacji: 15.825,00 zł 

9. 
„Organizowanie 

i prowadzenie grup 
informacyjnych  
dla osadzonych 
w jednostkach 

penitencjarnych” 

Celem projektu było przekazanie osobom osadzonym w jednostkach 
penitencjarnych wiedzy dotyczącej uzależnienia od alkoholu, 
umiejętności radzenia sobie z chorobą alkoholową oraz planowania 
życia w trzeźwości. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia 
(łącznie 602 h) dla osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi, 
w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi, w Areszcie śledczym w Łodzi, 
w Zakładzie Karnym w Łowiczu, w Zakładzie Karnym w Garbalinie. 
Działaniami objęto 179 osób. 
 
Realizator: Stowarzyszenie Samopomocowe „ABAKUS”, z siedzibą 
w Łodzi 
Wysokość dotacji: 49.520,00 

10. 
„Potrzebujący Mogą 

Pomagać” 

 

Projekt ukierunkowany był na zmotywowanie osób uzależnionych i ich 
rodzin do zmiany trybu życia, wspieranie postaw abstynenckich oraz 
rozwoju osobistego i duchowego. Zadanie realizowane było poprzez 
zorganizowanie spotkań z psychologiem - terapeutą (48 spotkania), 
spotkań okolicznościowych bez alkoholu, wyjazdów do miejsc kultu 
religijnego w ramach organizowanych Dni Trzeźwościowych 
(Częstochowa, Licheń) oraz obchodów VIII Rocznicy powstania 
Stowarzyszenia „Nowe Kansas”. 
W projekcie udział wzięli członkowie rodzin z problemem alkoholowym 
(osoby uzależnione, współuzależnione, dzieci) oraz sympatycy 
ruchów abstynenckich z województwa łódzkiego 445 osób. 
 

https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=31808
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=31808
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=31808


31 

 

Realizator: Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów  
"Nowe Kansas" 
Wysokość dotacji: 25.800,00 

 
„Promowanie zdrowego 
stylu życia w trzeźwości 
i abstynencji „Wiem, że 

mogę inaczej” – III edycja 
programu 

 

Celem programu była promocja zdrowego stylu życia w trzeźwości 
i abstynencji. 
W ramach projektu zrealizowano 23 jednodniowe warsztaty 
terapeutyczne (łącznie 184 h) dla dorosłych i dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym. Odbiorcami były głównie kobiety 
uzależnione od alkoholu lub kobiety, które są członkami rodzin 
uzależnionych oraz ich dzieci - mieszkanki województwa łódzkiego. 
Łącznie działaniami objęto około 128 osób, w tym około 55 dzieci. 
 
Realizator: Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii 
Wysokość dotacji: 20.864,00 

 
Warsztaty liderskie 

"Interwencja kryzysowa 
wobec rówieśników" 

 

Celem zadania było przygotowanie młodzieży do prowadzenia 
oddziaływań profilaktycznych na rzecz swoich rówieśników dzięki 
wzmocnieniu ich kompetencji w zakresie wiedzy o alkoholu 
i umiejętności prowadzenia dyskusji na ten temat w środowisku 
rówieśniczym. 
W ramach projektu zrealizowano 48 - godzinne szkolenie z interwencji 
kryzysowej i profilaktyki rówieśniczej dla Zespołu Młodzieżowego oraz 
prowadzono spotkania wspierające dla członków Zespołu. W projekcie 
udział wzięło 20 liderów młodzieżowych 
 
Realizator: Fundacja Innopolis, z siedzibą w Łodzi 
Wysokość dotacji: 17.424,00 zł 

 

Środki finansowe wydatkowane na realizację powyższych działań w roku 2019 wyniosły 

914.437,00 zł. 

 

5. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 

− Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS. Celem Olimpiady było upowszechnienie 

i pogłębienie wiedzy młodzieży z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób zakaźnych 

przenoszonych drogą płciową, wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, promowanie zdrowego 

stylu życia bez narkotyków i alkoholu, wykształcenie odpowiedzialności za zdrowie własne 

i najbliższych, unikanie niedojrzałych i nieodpowiedzialnych zachowań,  kształtowanie postaw 

akceptacji i tolerancji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.  

− Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia AIDS w dniu 01.12.2019 r. Główną ideą działań 

prowadzonych w czasie Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS było 

popularyzowanie wiedzy na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz 

zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z testowania w kierunku HIV. 

− Współpraca z mediami w zakresie upowszechniania wiedzy na temat narkomanii i związanych 

z nią problemów. Łącznie wyemitowano 8 programów telewizyjnych / audycji radiowych 

o tematyce dotyczącej problemu przeciwdziałania narkomanii. 

− Opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących 

problematyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 

− Konferencja pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom na poziomie lokalnym, perspektywa 

współpracy – zadania, efekty”. Spotkanie dedykowane było osobom uczestniczącym bądź 

przygotowującym się do uczestnictwa w tworzeniu lokalnych strategii w zakresie profilaktyki 

uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji 

psychoaktywnych oraz alkoholu.   
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− Szkolenie pn. „Szkoła jako środowisko profilaktyczne. Profilaktyka zachowań ryzykownych  

w pracy z uczniem i jego rodzicami”. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności 

wychowawczych, a także przygotowanie do podejmowania działań profilaktycznych zwłaszcza 

w zakresie aktywnych metod pracy z klasą, z uczniem jak i z jego rodzicami.  

− Szkolenie pn. „Interwencja kryzysowa w szkole wobec uczniów podejmujących zachowania 

ryzykowne”. Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kwalifikacji kadr 

realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom (od alkoholu, narkotyków 

i innych substancji psychoaktywnych) w zakresie podejmowania interwencji w sytuacji 

wystąpienia kryzysu związanego z problemem uzależnień wśród dzieci i młodzieży. 

− Szkolenie pn. „Superwizja kliniczna pracy własnej pracowników leczenia uzależnień”. Miejscem 

realizacji zadania był Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień w Łodzi. 

− IV Wojewódzki Zjazd Liderów Młodzieżowych pod hasłem „W poszukiwaniu autorytetów". 

Spotkanie stanowiło okazję do zaprezentowania przez młodzież własnych programów liderskich 

z obszaru profilaktyki zachowań ryzykownych (picie alkoholu, używanie innych substancji 

psychoaktywnych, stosowanie przemocy) i promocji zdrowia, realizowanych w środowisku 

szkolnym a także rozmowy na warsztatach o autorytetach w życiu młodych ludzi. 

− Punkty Informacyjno-Konsultacyjne na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Medycznym 

i Politechnice Łódzkiej. Celem działalności Punktów było nieodpłatne diagnozowanie 

problemów w zakresie uzależnień oraz planowanie pomocy i wsparcia wśród społeczności 

akademickiej. 

− Zbieranie danych statystycznych dotyczących problemów narkomanii z gmin Województwa 

Łódzkiego. Celem działania jest ocena zaspokojenia bieżących potrzeb w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom. 

− Zbieranie i analiza danych dotyczących używania nowych substancji psychoaktywnych – 

dopalaczy. 

− Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego w trybie otwartego konkursu ofert, przyznano 6 

projektom. Organizacje pozarządowe przeprowadziły działania profilaktyczne, wspierające 

rodziców i dzieci, a także działania rehabilitacyjne i reintegracyjne dla osób uzależnionych. 

 

Wykaz przyznanych dotacji 

Lp. 
 

Tytuł zadania 
 

Opis zadania 

1. 
„Kompleksowe działania 

profilaktyczno-
terapeutyczne  

z zakresu 
przeciwdziałania 

narkomanii” 

Celem programu było przeprowadzenie działań profilaktycznych, 
wspierających działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną 
i terapeutyczną dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, 
ich rodziców, opiekunów a także pedagogów i wychowawców. 
W ramach programu przeprowadzono: 

− 6 wykładów w placówkach oświatowych i szkołach dla rodziców, 
wychowawców i pedagogów dla 323 osób; 

− warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów, 
wzmacniający więzi rodzinne – 2 grupy po 12 osób; 

− zajęcia terapeutyczne dla osób zagrożonych uzależnieniem 
i uzależnionych od narkotyków, w tym terapię indywidualną dla 23 
osób i grupową w formie warsztatu umiejętności psychospołecznych 
dla 15 osób. 

Łączna liczba odbiorców: 385 osób w wieku 18-55 lat z terenu 
województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Łódzki Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci 
Uzależnionych "Powrót z U”, z siedzibą w Łodzi 
Wysokość dotacji: 30.190,00 
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2. 
„Reintegracja społeczna 
i aktywizacja zawodowa 
osób uzależnionych od 

narkotyków” 

 

 

Celem programu była reintegracja społeczna i zawodowa osób 
uzależnionych, będących w trakcie terapii oraz osób, które skończyły 
terapię (neofici), a które pozostają w kontakcie z ośrodkiem. Projekt 
zakładał przeprowadzenie cyklu warsztatów aktywizacji społecznej 
i zawodowej, kursy zawodowe i pozwalające na zdobycie zawodu oraz 
cykl zajęć aktywizacji kulturalnej.  
W ramach programu przeprowadzono:  

− warsztaty podnoszące umiejętności społeczne i zawodowe; 

− zajęcia warsztatowe z przygotowania CV, LM, szukania pracy, 
autoprezentacji; 

− zajęciach aktywizacji społeczno - kulturalnej (seanse filmowe, 
spektakle teatralne, wycieczki); 

− uprawnienia do podjęcia pracy poprzez ukończenie kursów 
zawodowych. 

Łączna liczba odbiorców: 32 podopiecznych Ośrodka Leczenia Terapii 
i Rehabilitacji Uzależnień w Sokolnikach – mieszkańców województwa 
łódzkiego w wieku 18-65 lat. 
 
Realizator: Stowarzyszenie "MONAR" dla Stowarzyszenie "MONAR" 
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Sokolnikach 
Wysokość dotacji: 12.620,00 

3. 
„Wspieranie rozwoju 

osobistego i kompetencji 
społecznych 

absolwentów terapii 
stacjonarnej  

i ambulatoryjnej 
uzależnionych od 

narkotyków  
i nowych substancji 
psychoaktywnych - 

kontynuacja” 

 

Celem programu było przeprowadzenie działań  terapeutycznych 
i psychoedukacyjnych wśród absolwentów programów terapii 
odwykowej, wspierający ich w powrocie do zdrowia i do realizacji ról 
społecznych w rodzinie, w środowiskach rówieśniczych, w szkole 
i w pracy, przystosowujący do czynnego i samodzielnego życia, 
wyrażającego się w pełnieniu ról społecznych związanych 
z podstawowymi sferami i płaszczyznami życia. 
W ramach programu przeprowadzono:  

− warsztaty psychoedukacyjne; 

− spotkania grupowego wsparcia; 

− sesje psychoterapii indywidualnej/interwencji kryzysowej; 

− dwa 4-dniowe obozy (integracyjny i podsumowujący); 

− warsztaty psychoedukacyjne i spotkania grupowe dla 
rodziców/partnerów uczestników; 

− porady , konsultacje i sesje terapii rodzinnej dla rodziców/partnerów 
uczestników; 

− wsparcie streetworkerów; 

− superwizje zespołu realizatorów. 
Łączna liczba odbiorców: 79 osób z terenu województwa łódzkiego, 
w tym 46 absolwentów programów stacjonarnych i ambulatoryjnych 
terapii uzależnień wieku 18-35 lat oraz ich partnerzy, rodzice 
i opiekunowie. 
 
Realizator: Stowarzyszenie „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii  
i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi 
Wysokość dotacji: 59.100,00 

4. 
„Podróż w głąb siebie – 

warsztaty rozwoju 
osobistego” 

 

 

Celem programu była kontynuacja terapii w postrehabilitacyjnym 
Programie Adaptacji Społecznej, służąca poszerzeniu wiedzy, 
zniwelowaniu deficytów i nabycie nowych kompetencji w obszarze 
funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego.  
W ramach programu przeprowadzono 28 trzygodzinnych warsztatów 
psychoedukacyjnych o zróżnicowanej tematyce. 
Łączna liczba odbiorców: 27 podopiecznych Hotelu Fundacji Arka 
w Zgierzu w wieku 18-55 lat. 
 
Realizator: Fundacja "ARKA" w Łodzi 
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Wysokość dotacji: 10.300,00 

5. 
„ABC sztuki życia, czyli 

jak powrócić do 
społeczeństwa” 

 

 

Celem programu było wyposażenie osób uzależnionych pozostających 
w terapii, utrzymujących abstynencję, w wiedzę, praktyczne 
umiejętności życiowe i kompetencje społeczne niezbędne w procesie 
powrotu do społeczeństwa.  
W ramach programu przeprowadzono 28 dwugodzinnych warsztatów 
psychoedukacyjnej o zróżnicowanej tematyce. 
Łączna liczba odbiorców: 34 podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-
Readaptacyjnego dla osób uzależnionych w Męckiej Woli, gmina 
Sieradz w wieku 18-55 lat. 
 
Realizator: Fundacja "ARKA" w Łodzi 
Wysokość dotacji: 8.450,00 

6. 
"Masz wybór" 

 

 

Celem programu było zapoznanie dzieci i młodzieży z czynnikami 
ryzyka oraz czynnikami chroniącymi odnoszącymi się do 
podejmowania ryzykownych zachowań (sięganie po narkotyki), 
przedstawienie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
i ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. 
W ramach programu przeprowadzono:  

− 40 dwugodzinnych warsztatów dla dzieci i młodzieży –727 osób; 

− 3 warsztatów dla nauczycieli – 63 osób. 
Łączna liczba odbiorców: 790 osób. 
 
Realizator: EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań z Łodzi 
Wysokość dotacji:  9.340,00 

 

Środki finansowe wydatkowane na realizację powyższych działań w roku 2019 wyniosły  

321.043,56 zł. 

 

6. Krajowy Program Zapobiegania HIV i  Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017-2021 

− Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia AIDS w dniu 01.12.2019 r. Główną ideą działania było 

popularyzowanie wiedzy na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz 

zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z testowania w kierunku HIV.  

− Współpraca z mediami w zakresie upowszechniania wiedzy na temat HIV i AIDS i związanych  

z nimi zagrożeń. Łącznie wyemitowano 2 programy telewizyjne dotyczące problematyki 

HIV/AIDS. 

− Szkolenie pn. „Zakażenia HIV – aspekty medyczne i psychospołeczne. Jak chronić siebie 

i innych”. Celem szkolenia przekazanie wiedzy na temat diagnostyki zakażeń, naturalnego 

przebiegu zakażenia, zasad i możliwości leczenia HIV/AIDS, oceny ryzyka i postępowania 

poekspozycyjnego, wpływu sfery psychologicznej i społecznej na podejmowanie zachowań 

ryzykownych, zarówno w wymiarze indywidualnym – jednostkowym, jak i w wymiarze 

społecznym, kształtowania właściwych postaw w zakresie HIV/AIDS, stereotypów i lęków 

w kontaktach i pracy z osobami zakażonymi. 

− Szkolenie „Interwencja Kryzysowa w szkole wobec uczniów podejmujących zachowania 

ryzykowne”. Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kwalifikacji kadr 

realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom (od alkoholu, narkotyków 

i innych substancji psychoaktywnych) w zakresie podejmowania interwencji w sytuacji 

wystąpienia kryzysu związanego z problemem uzależnień wśród dzieci i młodzieży, w tym 

zapobieganie zakażeniom HIV. 

− Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS. Celem Olimpiady było upowszechnienie 

i pogłębienie wiedzy młodzieży z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób zakaźnych, 

przenoszonych drogą płciową, wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, oraz promowanie 



35 

 

zdrowego stylu życia bez narkotyków i alkoholu, wykształcenie odpowiedzialności za zdrowie 

własne i najbliższych, unikanie niedojrzałych i nieodpowiedzialnych zachowań,  kształtowanie 

postaw akceptacji i tolerancji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. 

− Zespół do spraw Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania 

AIDS na terenie Województwa Łódzkiego. Zespół powołano na lata 2017-2021, uchwałą 

Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.09.2017 r. Głównym celem działalności Zespołu 

jest zintegrowanie realizacji zadań określonych w Harmonogramie realizacji Programu poprzez 

działalność na rzecz zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS. 

− Zbieranie danych statystycznych dotyczących problemu HIV/AIDS na terenie Województwa 

Łódzkiego z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Łodzi. 

− Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego w trybie otwartego konkursu ofert, przyznano 5 

projektom. Organizacje pozarządowe przeprowadziły działania profilaktyczne, terapeutyczne 

i informacyjne nt. zakażenia i zapobiegania HIV/AIDS. 

 

Wykaz przyznanych dotacji 

Lp. 
 

Tytuł zadania 
 

Opis zadania 

1. „Podniesienie 
kompetencji osób 

podejmujących działania  
w zakresie 

przeciwdziałania 
HIV/AIDS” 

Celem programu były podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kadry  
pedagogów i nauczycieli w placówkach oświatowych, w naszym regionie 
pod kątem podejmowania działań skierowanych do ogółu społeczeństwa 
(a w szczególności do osób młodych) w zakresie przeciwdziałania 
HIV/AIDS w Województwie Łódzkim. 
Uczestnicy programu zwiększyli poziom wiedzy dotyczącej ryzykownych 
zachowań i HIV/AIDS, nabyli umiejętności oszacowania ryzyka, wzmocnili 
i wykształcili właściwe postawy i poglądy, podnieśli poziom świadomości 
zagrożeń i własnych zachowań. Grupę odbiorców stanowiło 48 osób. 
  
Realizator: Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy ,, Słyszę Serce", 
z siedzibą w Łodzi 
Wysokość dotacji: 17.740,00 

2. Warsztat na temat 
HIV/AIDS dla pacjentów 

ośrodków leczenie 
uzależnień z terenu 

województwa łódzkiego 

Celem działania jest zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa HIV, 
zwiększenie odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie partnerów 
seksualnych osób o wysokim poziomie ryzykownych zachowań, pomoc 
osobom żyjącym z HIV poprzez dostarczenie wiedzy na temat wirusa HIV 
i choroby AIDS. Działania to warsztaty na temat HIV/AIDS, 14 warsztatów 
tematycznych 6 godzinnych dla 7 grup. Odbiorcami będą osoby 
o podwyższonym poziomie ryzykownych zachowań – pacjenci ośrodków 
uzależnień w sokolnikach, Męckiej Woli i w hostelach w Łodzi i Zgierzu. 
Łącznie ok 84 osób. 
 
Realizator: Fundacja ARKA z Łodzi 
Wysokość dotacji: 10.270,00 zł 

3. "BĄDŹ 
ODPOWIEDZIALNY – 

WYGRAJ Z HIV" 

Celem programu był wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS oraz 
promowanie wykonywania testów w kierunku HIV, wykształcenie 
odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższych, zwiększenie 
rozumienia oraz ocena faktycznego ryzyka zakażenia w różnych 
sytuacjach życiowych, promowanie zdrowego stylu życia i uświadomienie 
adresatom zadania, że najlepszą ochroną przed zakażeniem jest postawa 
niepodejmowania zachowań ryzykownych. Ważnym celem było również 
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV, 
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji oraz kształtowanie 
postawy tolerancji wobec zakażonych. W ramach realizacji zadania 
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publicznego zorganizowano profesjonalne szkolenia z zakresu wiedzy na 
temat HIV/AIDS dla uczniów i studentów z Województwa Łódzkiego. 
Szkolenia zostały przeprowadzone w 17 placówkach z terenu 8 powiatów: 
bełchatowskim, kutnowskim, łęczyckim, łódzkim, łódzkim wschodnim, 
poddębickim, rawskim i tomaszowskim. 
Grupę odbiorców stanowiło 350 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 
uczelni wyższych. 
 
Realizator: Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy 
w Łodzi  
Wysokość dotacji: 16.222,00 zł 

4. „Włączmy się do 
wspólnego działania – 
razem przeciw AIDS” 

Celem programu było przeprowadzenie konkursu wojewódzkiego, 
w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z Województwa Łódzkiego. Konkurs miał na celu 
zwiększenie świadomości dotyczącej  HIV/AIDS, wśród młodzieży 
z Województwa Łódzkiego. Uczniowie do dnia etapu wojewódzkiego 
konkursu poszerzali swoją wiedzę i razem z nauczycielami 
przygotowywali się, aby uzyskać jak najlepsze wyniki. 
Grupę odbiorców stanowiło 800 uczniów. 
 
Realizator: Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 
z siedzibą w Łodzi 
Wysokość dotacji: 5.650,00 zł 

5. „Nie pozwól na 
zakażenie!” 

Celem programu było [przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Województwa Łódzkiego 
(Koluszki, Łask Ozorków, Pabianice, Zgierz). Uczniowie nie tylko uzyskali 
wiadomości nt. dróg i ryzyka zakażeń, ale też mogli ćwiczyć umiejętności 
stosowania asertywnych komunikatów służących realnemu wdrażaniu 
postaw profilaktycznych. Istotnym czynnikiem było zachęcenie młodzieży 
do refleksji nad znaczeniem zdrowia i podejmowania działań 
pozwalających na jego skuteczną ochronę – bez lekkomyślnego 
narażania siebie albo innych na możliwość zakażeń wirusem HIV bądź 
innymi chorobami przenoszonymi przez krew lub kontakty intymne. 
Grupę odbiorców  1000 uczniów. 
 
Realizator: Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, z siedzibą w Łodzi 
Wysokość dotacji: 10.118,00 zł 

 

Środki finansowe wydatkowane na realizację powyższych działań w roku 2019 wyniosły  

151.628,00 zł. 

 

7. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 

− IV Wojewódzki Zjazd Liderów Młodzieżowych. Zjazd w roku 2019 odbywał się pod hasłem 

„W poszukiwaniu autorytetów”. Młodzież która przybyła brała udział w wielu warsztatach, 

których celem było odnajdywanie autorytetów wśród rodziny bliskich, przyjaciół ale także idoli 

muzycznych czy sportowych. Spotkanie stanowiło również okazję do zaprezentowania przez 

młodzież własnych programów liderskich oraz różnorodnych form podejmowanych działań 

rówieśniczych z obszaru profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia, realizowanych 

w środowisku rówieśniczym i szkolnym, w tym przeciwdziałanie przemocy. 

− Kontynuacja Wojewódzkiej kampanii społecznej „Zerwij z przemocą” prowadzonej za 

pośrednictwem serwisu internetowego. Cele kampanii: 

• zwiększenie wiedzy i podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy, 

której sprawcą i ofiarą jest młodzież (w relacji nastolatek (sprawca) – rodzic/dorosły (ofiara) 

i rodzic/dorosły (sprawca) – nastolatek (ofiara), 
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•  zwrócenie uwagi społeczeństwa na specyfikę wieku dojrzewania, 

• uświadomienie konieczności poszanowania godności na linii nastolatek – rodzic/dorosły 

oraz rodzic/dorosły – nastolatek, w tym kreować wizerunek pozytywnego nastolatka 

i dorosłych autorytetów, 

• podniesienie świadomości społecznej na temat skutków stosowania przemocy, 

• zwiększenie świadomości społecznej na temat odpowiedzialności rodziców w procesie 

wychowania, 

• utrwalenie przekonania, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów oraz 

uświadomienie korzyści, jakie niesie ze sobą bezprzemocowe rozwiązywanie konfliktów, 

• przeciwstawienie się biernej akceptacji społecznej dla zjawiska przemocy, promowanie 

postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu oraz gotowości społeczeństwa do reagowania 

na sytuacje przemocy, 

• motywowanie ofiar, sprawców i świadków przemocy do poszukiwania profesjonalnej pomocy 

i wsparcia. 

− Współpraca z mediami w zakresie edukacji i podniesienia poziomu wrażliwości społecznej na 

zjawisko przemocy w rodzinie. Celem współpracy było poruszenie w mediach problemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

− Upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w celu poszerzenia wiedzy z zakresu przemocy w rodzinie. 

− Zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań wspierających  

dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy. Podstawowe cele programu: 

• udostępnienie wiedzy, a przez to podnoszenie poziomu świadomości społecznej wobec 

zjawiska przemocy, poprzez działania profilaktyczno-informacyjno-edukacyjne,  

• zapewnienie pomocy osobom krzywdzonym w wyniku przemocy poprzez udzielanie 

rzetelnych informacji, specjalistycznych,  

• pomoc w powstrzymaniu przemocy i niwelowaniu jej skutków poprzez prowadzenie 

psychoedukacji oraz psychoterapii indywidualnej, rodzinnej. 

− Program dla sprawców przemocy. Celami programu było poprawienie funkcjonowania 

emocjonalnego i społecznego osób używających przemocy, rozwiązanie sytuacji kryzysowych 

w rodzinach związanych z używaniem przemocy oraz promocja programu korekcyjn-

edukacyjnego dla sprawców przemocy. 

− Szkolenia pn. „Wsparcie dziecka i rodziny w systemie pomocy społecznej” dla przedstawicieli 

Powiatowych Centrów pomocy Rodzinie i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu 

województwa łódzkiego . 

− Szkolenie pn. „Przemoc w relacjach rodzinnych – wobec dzieci, dorosłych, osób starszych 

i z niepełnosprawnością”, dla  członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych Celem 

szkolenia była wymiana doświadczeń w temacie szkolenia oraz zawiązanie współpracy po 

szkoleniu pomiędzy zespołami i grupami w gminach województwa łódzkiego. 

− Szkolenie pn. „Interwencja kryzysowa w szkole wobec uczniów podejmujących zachowania 

ryzykowne” skierowane do dyrektorów i pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

z terenu województwa łódzkiego. Celem szkolenia było zgłębienie zagadnienia Interwencji 

Kryzysowej oraz wykorzystanie tej wiedzy w przyszłości w sytuacji nagłego kryzysu szczególnie 

u dzieci i młodzieży, z którymi uczestnicy na co dzień pracują lub w dużej mierze mają 

styczność. Pierwsza pomoc w sytuacji kryzysowej jest zwykle najistotniejsza tak aby w jak 

najlepszy sposób zapewnić wsparcie emocjonalne, poczucie bezpieczeństwa oraz zredukować 

poziom lęku 

− Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego w trybie otwartego konkursu ofert przyznano 4 

projektom. Organizacje pozarządowe przeprowadziły działania pomocowe dla ofiar przemocy  

oraz działania korekcyjne wobec sprawców przemocy. 
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Wykaz przyznanych dotacji 

Lp. 
 

Tytuł zadania 
 

Opis zadania 

1. 
„Liderzy 

konstruktywnego 
rozwiązywania 

konfliktów społecznych 
III edycja” 

Zwiększenie świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy oraz 
wzmacnianie postaw antyprzemocowych, nastawionych na 
konstruktywne rozwiązywanie konfliktów społecznych. 
Szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie 
warsztatowo – treningowej o łącznej ilości 180 przeprowadzonych 
godzin w całym projekcie) dla: 
a) pracowników systemu oświaty (nauczycieli, wychowawców, 

pedagogów, psychologów, itd.), jako osoby realizujące zadania 
związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

b) przedstawicieli innych służb (przykładowo: pracowników pomocy 
społecznej, inni) jako osoby również realizujące zadania związane 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

c) innych osób, zamierzających podjąć pracę w oświacie, pomocy 
społecznej, służbie zdrowia itd. lub też pracujące z dziećmi, 
młodzieżą itp. 

d)  uczniów szkół różnego typu, w wieku 10-18 lat 
Każdy z uczestników otrzymał po jednym pakiecie materiałów 
szkoleniowych. Liczba osób objętych zadaniem: 360  uczestników. 
 

Realizator: Fundacja Edukacyjna Siłaczka, z siedzibą w Łodzi 
Wysokość dotacji : 22.258,00 zł 

2. 
„Program dla sprawców 

przemocy” 
Realizacja programu dla sprawców przemocy (fizycznej  
lub psychicznej przejawianej w środowisku rodzinnym, zawodowym 
lub szkolnym) oraz osób z najbliższego otoczenia sprawcy (rodzice, 
partnerzy). Projekt zakładał indywidualną pracę korekcyjną z klientem 
poprzez porady psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, 
psychoterapia indywidualna oraz sesje biofeedback – (sesje 
specjalistycznego treningu multimodalnego na bazie terapii 
behawioralnej) – w sumie 190 godzin. Dzięki realizacji wszystkich 
działań udało się zrealizować zakładany cel jakim było wspieranie 
istniejących, opracowanie a także promowanie nowych rozwiązań w 
zakresie programów korekcyjno – edukacyjnych wobec sprawców 
przemocy. Program ostatecznie był skierowany d0 43 beneficjentów. 
Efekty przeprowadzonych porad psychologicznych, pedagogicznych, 
psychoterapii indywidualnej, sesji biofeedback: zmiana zachowania 
osób stosujących przemoc, zmniejszenie przejawianej przez nich 
przemocy, nauka konstruktywnego wyrażania złości (adekwatnego do 
sytuacji).W ramach programu wydrukowano 3000 egz. materiałów 
promocyjnych w postaci ulotek. 
 
Realizator: Fundacja Centrum Edukacji i Leczenia CEL z siedzibą 
w Łodzi 
Wysokość dotacji: 15.550,00 zł 

3. 
„Wsparcie dla osób 

krzywdzonych w wyniku 
przemocy oraz służb 

zajmujących się 
problematyką przemocy” 

 

 

Realizacja zadania publicznego zakładała podjęcie działań, które miały 
na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez przeciwdziałanie 
przemocy. Adresatem zadania publicznego byli mieszkańcy 
województwa łódzkiego, w szczególności rodziny w których występuje 
przemoc domowa/rodzinna. 
Zadaniem publicznym zostało objęte 62 osób, w tym 40 osób z rodzin 
dotkniętych zjawiskiem przemocy oraz 10 pracowników służb 
zajmujących się problematyką przemocy. Do udziału w zadaniu 
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publicznym zaproszone zostały instytucje i organizacje, w tym 
placówki oświatowe oraz stowarzyszenia.  
Realizacja zadania publicznego w postaci 100 godzin zrealizowanej 
pomocy psychologicznej w formie indywidualnego poradnictwa oraz 
warsztatów wspierających dla 62 osób krzywdzonych w wyniku 
przemocy oraz 25 godzin zrealizowanych warsztatów wspierających  
dla służb (10 osób) zajmujących się problematyką przemocy. 
Głównym rezultatem zadania publicznego było zatem zmniejszenie 
zjawiska przemocy w rodzinie oraz zapewnienie wsparcia służbom 
zajmujących się problematyką przemocy. Zaproponowane formy 
wsparcia będą prowadzone zgodnie z programem profilaktyki 
uniwersalnej i selektywnej "Program Wzmacniania Rodziny 10-14". 
 
Realizator : Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń” 
z siedzibą w Drzewicy ul. Stanisława Staszica 5 26 – 340 Drzewica 
Wysokość dotacji: 8.670,00 zł 

4.  
"MOC! – nie przemoc 

(2018)" 
Fundacja PRAESTERNO z siedzibą w Warszawie realizowało zadanie 
publiczne pn. „MOC! - nie przemoc (2019)".Program został skierowany 
do mieszkańców województwa łódzkiego, zagrożonych lub dotkniętych 
przemocą, a w szczególności do tych osób, które w wyniku zaznanej 
przemocy poniosły krzywdę – fizyczną, emocjonalną lub moralną (do 
ofiar i świadków). W programie wzięli również udział sprawcy 
przemocy, którym dedykuje się zajęcia korekcyjno-edukacyjne. 
Z większość działań mogli skorzystać wszyscy bez względu na wiek.  
Podstawowymi celami  programu były: 

− udostępnienie wiedzy, a przez to podnoszenie poziomu 
świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy, poprzez 
działania profilaktyczno-informacyjno-edukacyjne,  

− zapewnienie pomocy osobom krzywdzonym w wyniku przemocy 
poprzez udzielanie rzetelnych informacji, specjalistycznych,  

− pomoc w powstrzymaniu przemocy i niwelowaniu jej skutków 
poprzez prowadzenie psychoedukacji oraz psychoterapii 
indywidualnej, rodzinnej. 

Liczba wszystkich przeprowadzonych działań wynosiła około 645 
godzin. Wymiernym rezultatem zadania było objęcie powyższymi 
działaniami około 215 beneficjentów.  
 
Realizator: "FUNDACJA PRAESTERNO" Warszawa dla "FUNDACJI 
PRAESTERNO", Ośrodek w Łodzi 
Wysokość dotacji: 33.522,00 zł 

 

Środki finansowe wydatkowane na realizację powyższych działań w roku 2019 wyniosły 

277.722.73 zł. 

 

8. Plan Przeciwdziałania Depopulacji w Województwie Łódzkim 2020 

Pomiar efektów działań założonych w Planie odbywa się m.in. z wykorzystaniem systemu 

wskaźników służących monitorowaniu zmian w zakresie sytuacji społeczno-demograficznej  

w Województwie Łódzkim, a więc wskaźników, na które wpływ może mieć celowa interwencja publiczna 

szczebla regionalnego. 

Poniżej zamieszczono zestawienie grupujące wskaźniki niezbędne do monitorowania efektów 

działań podejmowanych w związku z realizacją Planu zgodnie z przyjętym w całym dokumencie 

układem Priorytetów. Wskazanie bieżących wartości wskaźników uzależnione zostało od ich 

dostępności, m. in. w statystyce publicznej. Ze względu na terminarz zasilenia danych statystycznych, 

nie wszystkie wartości wskaźników dla roku 2019 były dostępne. W takich przypadkach wskazano 

wartości najbardziej aktualne. 
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Plan Przeciwdziałania Depopulacji w Województwie Łódzkim 2020 – wskaźniki 

 

Obszar tematyczny Efekty działań 
Jednostka 
miary dla 
wskaźnika 

Źródło 
Interwał 
zbierania 
danych 

Rok 
bazowy 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
na koniec 

2014 r. 

Wartość 
na koniec 

2015 r. 

Wartość 
na koniec 

2016 r. 

Wartość 
na koniec 

2017 r. 

Wartość 
na koniec 

2018 r. 

Wartość 
na koniec 

2019 r. 

Wartość 
docelowa 
w 2023 r. 

Zdrowie 
i możliwości 
funkcjonalne 
mieszkańców 

Liczba osób, które dzięki interwencji 
EFS zgłosiły się na badania 
profilaktyczne 

osoby 
System 

Informatyczny 
SL 2014 

rocznie 2014 0 - 0 01 1 387 5 119 12 358 30 990 

Śmiertelność szpitalna z powodu 
udaru mózgu  % NIZP PZH2 rocznie 2012 17,68 16,30 17,10 16,50 15,80 15,40 

Dane będą 
dostępne w 
I kw. 2021 r. 

16,04 

Śmiertelność szpitalna z powodu 
zawału serca  % NIZP PZH rocznie 2012 6,94 6,10 7,00 6,60 6,20 6,00 

Dane będą 
dostępne w 
I kw. 2021 r. 

6,53 

Liczba wspartych miejsc świadczenia 
usług zdrowotnych istniejących po 
zakończeniu projektu  

szt.  
System 

Informatyczny 
SL 2014 

rocznie 2014 87% - 0 0 0 23 79 5943 

Bezpieczeństwo: 
fizyczne i materialne 

Przestępstwa na 1 tys. mieszkańców - GUS rocznie 2013 26,4 20,7 19,34 18,50 17,76 17,49 18,61 21,0 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw % GUS rocznie 2013 62,9 58,7 58,8 61,8 65,9 67,9 69,3 75,0 

Osoby korzystające ze świadczeń 
pomocy społecznej na 10 tys. 
mieszkańców  

osoby GUS rocznie 2013 521,7 487,9 461,3 428,2 385,0 341,5 
Zasilenie: 
sierpień 
2020 r. 

417,8 

Liczba gospodarstw domowych 
korzystających ze środowiskowej 
pomocy społecznej  

gospodarstwa 
domowe 

GUS rocznie 2013 89 147 82 398 77 788 73 154 67 436 70 164 

Zasilenie: 
październik/

listopad 
2020 r. 

77 544 

Aktywność na rynku 
pracy 

Liczba osób, które powróciły na rynek 
pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/wychowaniem dziecka, 
po opuszczeniu programu  

osoby 
System 

Informatyczny 
SL 2014 

rocznie 2013 27% 0 0 60 3324 362 754 80%5 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które znalazły pracę lub poszukują 
pracy po opuszczeniu programu 

osoby 
System 

Informatyczny 
SL 2014 

rocznie 2013 27% 0 0 48 172 418 898 40% 

WDDT II (wskaźnik drogowej 
dostępności transportowej)6 

- System rocznie 2013 41,36 43,25 43,71 45,28 45,74 
Wartości nie zostały 

opublikowane 
50,64 
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STRATEG 

WKDT II (wskaźnik kolejowej 
dostępności transportowej)8 

- 
System 

STRATEG 
rocznie 2013 35,42 37,72 40,89 41,83 41,89 

Wartości nie zostały 
opublikowane 

52,40 

Przewozy pasażerów komunikacją 
miejską w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca obszarów miejskich  

- GUS rocznie 2013 157,0 160,8 164,3 191,9 148,6 162,8 

Zasilenie: 
sierpień/ 
wrzesień 
2020 r. 

169,2 

Remonty mieszkań (związane z 
podwyższeniem standardu 
mieszkania) w budynkach gminnych 
na 10 tys. mieszkańców 

- GUS 
rocznie 
(od 2015 

roku) 
2009 2,72 

4,66 
(2013 rok) 

5,98 2,86 - 2,53 
Zasilenie: 
wrzesień 
2020 r. 

3,7 

Liczba utworzonych miejsc pracy w 
ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej  

szt. 
System 

Informatyczny 
SL 2014 

rocznie 2014 10 314 10 314 42 1 784 3 562 5 034 6 092 6 461 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu  

osoby 
System 

Informatyczny 
SL 2014 

rocznie 2014 56% - 0 0 111 613 1 697 56% 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny 
rachunek)  

osoby6 
System 

Informatyczny 
SL 2014 

rocznie 2014 20% - 0 9 231 828 1 835 20% 

Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnienie (programy 
outplacement)  

osoby 
System 

Informatyczny 
SL 2014 

rocznie 2013 50% 0 0 0 196 707 1 992 60% 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, 
które po opuszczeniu programu 
podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie (bez programów 
rehabilitacji zawodowej) 

osoby 
System 

Informatyczny 
SL 2014 

rocznie 2013 40% - - - 0 b.d.  b.d.7 40% 

Liczba miejsc pracy utworzonych 
w przedsiębiorstwach społecznych  szt. 

System 
Informatyczny 

SL 2014 
rocznie 2014 336 - 0 11 186 186 427 775 
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Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnienie (programy 
rehabilitacji zawodowej)  

osoby 
System 

Informatyczny 
SL 2014 

rocznie 2014 10% - 0 0 0 51 2 063 10% 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, 
które po opuszczeniu programu 
podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie (programy rehabilitacji 
zawodowej)  

osoby 
System 

Informatyczny 
SL 2014 

rocznie 2014 10% - 0 0 0 33 1 992 10% 

 Aktywność 
edukacyjna 

Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata 
objętych edukacją przedszkolną  % 

System 
STRATEG 

rocznie 2013 65,9 73,1 78,2 76,7 80,5 82,9 
Zasilenie: 

październik 
2020 r. 

85% 

Zdawalność egzaminów zewnętrznych 
w województwie w relacji do średniej 
krajowej (Polska=100)  

% 
OKE w 

Łodzi/CKE 
rocznie 2013 100,3 98,44 99,72 100,24 100,00 99,94 - 101% 

Zdawalność egzaminów zawodowych 
w województwie w relacji do średniej 
krajowej (Polska=100) 

% 
OKE w 

Łodzi/CKE 
rocznie 2013 106,3 96,4 98,0 

98,78 
(Rok szkolny 
2015/2016) 

98,03 

(Rok szkolny 
2016/2017) 

98,10 

(Rok szkolny 
2017/2018) 

95,11 

(Rok szkolny 
2018/2019) 

107% 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, 
które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu 
programu  

osoby 
System 

Informatyczny 
SL 2014 

rocznie 2014 86% - 0 0 0 538 2 512 80% 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, 
które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu 
programu  

osoby 
System 

Informatyczny 
SL 2014 

rocznie 2014 86% - 0 0 0 197 1 054 80% 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, 
które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu 
programu  

osoby 
System 

Informatyczny 
SL 2014 

rocznie 2014 86% - 0 0 0 435 2 115 80% 

Aktywność 
społeczna 
i obywatelska 

Udział  organizacji pozarządowych, 
które otrzymały wsparcie w ramach 
RPOWŁ w ogólnej liczbie organizacji 
pozarządowych  

% 
System 

Informatyczny 
SL 2014, GUS 

rocznie 2014 0% - 0 - 81 1038 122 50% 

Aktywność 
kulturalna 

Widzowie i słuchacze w teatrach i 
instytucjach muzycznych na 1 tys. 
ludności 

osoby 
GUS; przed 

aktualizacją z 
25.07.2019 r. 

rocznie 2013 242,57 219,34 222,47 222,0 260,0 - 
Zasilenie: 

lipiec 
2020 r. 

276,7 
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GUS; po 
aktualizacji z 
25.07.2019 r. 

rocznie 2013 220,15 193,67 214,81 196,0 210,0 239,0 

Zwiedzający muzea i oddziały na 10 
tys. mieszkańców  osoby GUS rocznie 2013 3 600 4 479 4 463 4 006 3 987 3805 

Zasilenie: 
grudzień 
2020 r. 

4 056 

Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne 

Liczba uruchomionych systemów 
teleinformatycznych w instytucjach 
publicznych w ramach programu 

szt. 
System 

Informatyczny 
SL 2014 

rocznie 2014 0 - 0 0 1 13 43 6 

Polityka 
niedyskryminacyjna 

Wszystkie projekty realizowane z 
RPOWŁ w ramach komponentu 
finansowanego z EFS realizowane 
będą zgodnie z tzw. standardem 
minimum w zakresie równego dostępu 
do wsparcia różnych grup ludności, w 
szczególności kobiet i mężczyzn. Z 
tego względu szczegółowy wskaźnik 
nie został wyznaczony. 

  

Nie dotyczy 

Srebrna gospodarka Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. 
System 

Informatyczny 
SL 2014 

rocznie 2014 87% - 0 0 157 1322 1 868 3526 

1 W 2016 roku DEFS ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach Poddziałania X.3.2 dotyczącego wdrażania programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem 
zdrowotnym regionu oraz 2 konkursy w ramach Poddziałania X.3.3 na dofinansowanie działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania 
nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, w wyniku których zawarto 4 umowy.  
2 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. 
3 Wartość docelowa została sprostowana. Poprzednia, zapisana w planie, wartość (87%) odnosiła się do wskaźnika o podobnym brzemieniu tj. „Liczba wspartych miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu”. 
4 Skorygowana wartość na koniec 2017 r. zgodnie z metodologią zastosowaną przy wyliczeniu wartości na koniec 2018 r. (na podstawie numerów NIP). 
5 Skorygowano wartości zgodnie z zapisami obowiązującego od 2018 roku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
6 Wartości wskaźnika w całym monitorowanym okresie oraz interwał zbierania danych zaktualizowano w oparciu o dane udostępnione w Systemie STRATEG (stan na dzień 24.04.2018 r.). 
7 W RPO WŁ 2014-2020 (priorytet inwestycyjny X-8vi) realizowany jest wskaźnik pn. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie, w ramach którego wsparcie przeznaczone jest m.in. na programy rehabilitacji zawodowej. Odpowiednia wartość została podana przy wskaźniku pn. Liczba osób w wieku 50 lat 
i więcej, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (programy rehabilitacji zawodowej). 
8 Podano liczbę Beneficjentów, których zgodnie z mapowaniem form prawnych MFiPR można zaliczyć do grona organizacji non profit (na podstawie numerów NIP). 
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− Zdrowie i możliwości funkcjonalne mieszkańców: przeprowadzono badania profilaktyczne 

u 12 358 osób; wsparto 79 miejsc świadczenia usług zdrowotnych; odnotowano spadek 

wartości wskaźników śmiertelności szpitalnej z powodu udaru mózgu oraz zawału serca. 

− Bezpieczeństwo: fizyczne i materialne: zwiększenie wykrywalności przestępstw (do poziomu 

poziom 69,3% – wzrost w stosunku do lat poprzednich); liczba przestępstw na 1 tys. 

mieszkańców – 18,61 (wartość lepsza od wartości docelowej zakładanej w roku 2023). 

− Aktywność na rynku pracy: projekty, w wyniku których mieszkańcy województwa powrócili na 

rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (754 osoby); projekty, 

w wyniku których osoby pozostające bez pracy znalazły pracę lub jej poszukują (898 osób); 

projekty, w ramach których utworzono miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS środków na 

podjęcie działalności gospodarczej (6 092 miejsca); projekty, w ramach których osoby 

zagrożone  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukiwały pracy po ich zakończeniu 

(1 697 osób); projekty, w ramach których osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracowały po opuszczeniu projektu (łącznie z pracującymi na własny rachunek – 

1 835 osób); projekty, w ramach których osoby po ich zakończeniu podjęły pracę lub 

kontynuowały zatrudnienie – programy outplacement (1 992 osoby); projekty, w wyniku których 

utworzono miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych (427 miejsca); projekty, w ramach 

których osoby po ich zakończeniu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – programy 

rehabilitacji zawodowej (2 063 osoby); projekty, w wyniku których osoby w wieku 50 lat i więcej 

po ich zakończeniu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – programy rehabilitacji 

zawodowej (1 992 osoby). 

− Aktywność edukacyjna: tendencja wzrostowa odsetka dzieci w wieku 3-4 lata objętych edukacją 

przedszkolną (82,9% w roku 2018); projekty, w wyniku których osoby o niskich kwalifikacjach 

uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po ich opuszczeniu (2 512 osób); projekty, 

w wyniku których osoby w wieku 50 lat i więcej uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 

ich opuszczeniu (1 054 osoby); projekty, w wyniku których osoby w wieku 25 lat i więcej uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po ich opuszczeniu (2 115 osób). 

− Aktywność społeczna i obywatelska: w ramach RPOWŁ wsparcia udzielono 122 organizacjom 

pozarządowym. 

− Technologie informacyjno-komunikacyjne: w ramach projektów uruchomiono 43 systemy 

teleinformatyczne w instytucjach publicznych.  

− Polityka niedyskryminacyjna: wszystkie projekty realizowane z RPOWŁ w ramach komponentu 

finansowanego z EFS realizowane będą zgodnie z tzw. standardem minimum w zakresie 

równego dostępu do wsparcia różnych grup ludności, w szczególności kobiet i mężczyzn. 

− Srebrna gospodarka: projekty w wyniku, których wsparto miejsca świadczenia usług 

społecznych istniejących po ich zakończeniu (1 868 miejsc). 

 

Weryfikacji przyjętych w Planie kierunków działań służyły następujące badania i ekspertyzy: 

− Badanie zrealizowane w Regionalnym Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w 2019 

roku, tj. „Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim” (faza 

analityczna zakończona w I półroczu 2019 r.) oraz badanie zrealizowane w roku 2018, tj. 

„Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego” (III kwartał 2018 r.). 

W 2019 roku przeprowadzono działania upowszechniające wnioski i rekomendacje 

z powyższych badań (m.in. publikacja i dystrybucja raportów, organizacja konferencji). 

− Badanie przeprowadzone przez Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi 

w 2019 roku (grudzień), tj. „Zmiany zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe w województwie 

łódzkim w kontekście rozwoju technologicznego”, zrealizowane w odpowiedzi na 

zapotrzebowanie zgłoszone w styczniu 2019 roku przez Departament Polityki Regionalnej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 
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− Dokument pn. „Analiza społeczno-ekonomiczna Województwa Łódzkiego” opracowywany 

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi/Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w cyklu 

dwuletnim; aktualna publikacja za 2018 rok. 

− Zakończenie w 2019 roku działania dotyczącego budowy repozytorium danych z zakresu 

polityki społecznej Województwa Łódzkiego, realizowanego w ramach podprojektu 

„Funkcjonowanie obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego ze środków EFS 

w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. 

 

Środki finansowe wydatkowane na realizację badań, upowszechnianie wniosków i rekomendacji 

z badań, budowę repozytorium danych z zakresu polityki społecznej Województwa Łódzkiego 

wyniosły 221.704,00 zł (środki EFS w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 

oraz samorządu Województwa Łódzkiego). 

Środki finansowe wydatkowane na realizację Planu Przeciwdziałania Depopulacji w Województwie 

Łódzkim 2020 związane są z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  
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2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 

2.1. Dokumenty strategiczne regulujące zadania na poziomie województwa: 

 

1. Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014–2020. 

 

2.2. Cele do realizacji w 2019 r. 

 

1. Wzmacnianie potencjału i kompetencji rodziny. 

2. Rozwój zasobów ludzkich i instytucjonalnych systemu wsparcia rodziny. 

3. Rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej i dostosowanie pieczy instytucjonalnej  

do standardów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

4. Zapewnienie dzieciom zakwalifikowanym do przysposobienia  środowiska  rodzinnego. 

5. Pomoc jednostkom samorządowym we wdrażaniu zadań wynikających z ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

2.3. Podjęte działania w 2019 r. ze wskazaniem ich kosztów 

 

- Realizacja Programu  pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”. Program na 

rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu województwa oferuje system zniżek  

i ulg, a jego uczestnicy mogą skorzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 

edukacyjnej na terenie całego regionu łódzkiego, oferowanej przez instytucje Samorządu 

Województwa Łódzkiego, jak również prywatne przedsiębiorstwa, które podjęły udział 

w Programie. Karty wydawane są bezpłatnie, na okres 3 lat dla rodzin mających na utrzymaniu 

troje lub więcej dzieci w wieku do 18 r.ż. lub 25 r.ż. w przypadku, gdy dziecko uczy się lub 

studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. 

W 2019 r. wpłynęło 506 wniosków, na które wydano 2490 kart.  

- Konkurs „Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie”. Zadanie zostało zrealizowane na 

obszarze województwa łódzkiego poprzez ogłoszenie konkursu przeznaczonego dla wszystkich 

samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych działających w regionie. Celem 

zadania było propagowanie szczególnie wartościowych inicjatyw i działań służących wspieraniu 

i rozwojowi rodzin z terenu województwa. Konkurs został ogłoszony w dwóch kategoriach: 

„Samorząd Przyjazny Rodzinie” oraz „Przedsiębiorca/organizacja Przyjazna Rodzinie”. Kapituła 

Konkursu wyłoniła 6 Laureatów Konkursu oraz przyznała 3 wyróżnienia. 

- Wspieranie inicjatyw na rzecz rodziny – organizacja XI Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny. 

Celem dwudniowego wydarzenia było propagowanie szczególnie wartościowych inicjatyw 

i działań służących wspieraniu i rozwojowi rodzin z terenu województwa oraz wyróżnienie rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Uroczystości Inaugurująca XI Wojewódzkie Obchody 

Dnia Rodziny odbyła się dnia 10 maja 2019 r. w Łódzkim Domu Kultury, natomiast 18 maja 

2019 r. odbył się Zjazd Rodzin Zastępczych i Wielodzietnych mający formę pikniku rodzinnego, 

podczas którego rozstrzygnięto Konkurs plastyczno–literacki dla dzieci i młodzieży z rodzin 

zastępczych i wielodzietnych. W Wojewódzkich Obchodach Dnia Rodziny uczestniczyło 680 

osób.  

- Podnoszenie kwalifikacji służb publicznych i niepublicznych działających w obszarze polityki 

społecznej. W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zorganizowano szkolenia,  

w których udział wzięły 162 osoby. 

- Przeprowadzono badanie naukowe dotyczące „Zawodowych rodzin zastępczych  

i rodzinnych domów dziecka w województwie łódzkim”. W roku 2019 zrealizowano fazę 
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analityczną badania, której efektem jest sformułowanie wniosków i rekomendacji dla lokalnej 

polityki społecznej odnoszących się do zidentyfikowanych problemów oraz wynikających  

z nich potrzeb zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. 

- Zapewnienie funkcjonowania interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego „Tuli–Luli”. 

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli–Luli” zapewnia dzieciom, które wymagają 

specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać 

umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, wszechstronną całodobową opiekę i wychowanie 

oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb. W 2019 roku w Ośrodku  przebywały łącznie 44 

niemowlęta z 9 powiatów. Większość z nich została pozostawiona w szpitalach przez matki 

bezpośrednio po urodzeniu.   

- W ramach współpracy z mediami zrealizowano 2 programy telewizyjne i 2 reportaże dotyczące 

rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej oraz 2 reportaże telewizyjne poświęcone relacji z XI 

Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny oraz z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

Podczas 3 plenerowych wydarzeń oraz Targów Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji 

dystrybuowano ulotki i materiały promujące rodzinę, w tym rodzinę wielodzietną. 

- Postępowanie adopcyjne – w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej zapewniono funkcjonowanie 3 ośrodków adopcyjnych – 1 publicznego i 2 

niepublicznych. Działania prowadzone przez ośrodki adopcyjne kierowane były do rodzin i osób 

zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, dzieci z uregulowaną sytuacją prawną 

oczekujących na przysposobienie oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. W 2019 roku adoptowanych zostało 113 dzieci, z czego 112 to adopcje krajowe 

oraz 1 adopcja międzynarodowa. W ośrodkach adopcyjnych przeszkolono 174 osoby – 

kandydatów do przysposobienia dziecka (85 rodzin +4 osoby samotne). 

 

Działalność ośrodków adopcyjnych 

 

 Lp. 
Zakres  

działalności Ośrodka 

Regionalny 
Ośrodek 

Adopcyjny 

Archidiecezjalny 
Ośrodek 

Adopcyjny 

Ośrodek 
Adopcyjny 

TPD 
Łącznie 

1. 

Liczba procedur zakończonych 
przysposobieniem krajowym 

37 24 39 100 

Liczba dzieci 41 25 46 112 

2. 

Liczba procedur zakończonych 
przysposobieniem 
międzynarodowym 

0 0 1 1 

Liczba dzieci 0 0 1 1 

3. 

Liczba dzieci z uregulowaną 
sytuacją prawną zgłoszonych do 
przysposobienia z terenu działań 
Ośrodka  

195 104 84 383 

4. 
Liczba dzieci zakwalifikowanych 
przez Ośrodek do przysposobienia 

55 27 37 119 

5. 
Liczba rodzin, które zgłosiły się do 
Ośrodka 

81 55 50 186 

6. 
Liczba przeszkolonych kandydatów 
do przysposobienia dziecka – 
rodzin 

39 19 27 85 

7. 

Liczba przeszkolonych kandydatów 
do przysposobienia dziecka – osób 
niepozostających w związku 
małżeńskim 

2 0 2 4 

8. 
Liczba udzielonych porad dla rodzin 
przysposabiających  

1311 645 953 2909 
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9. 

Liczba udzielonych porad dla osób 
przysposabiających 
niepozostających w związku 
małżeńskim 

34 7 52 93 

10. 
Liczba udzielonych porad dla rodzin 
naturalnych  

56 64 85 205 

11. 
Liczba udzielonych porad w 
postępowaniu postadopcyjnym 

57 78 27 162 

12. 

Liczba posiedzeń zespołów d.s. 
oceny sytuacji dziecka w 
placówkach opiekuńczo–
wychowawczych oraz w ramach 
organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej 

1846 1297 961 4104 

13. 
Liczba omówionych spraw dzieci w 
ramach posiedzeń zespołów 

1332 819 830 2981 

14. 

Liczba przeszkolonych kandydatów 
do pełnienia funkcji  rodziny 
zastępczej, rodzinnego domu 
dziecka, dyrektora placówki 
opiekuńczo–wychowawczej typu 
rodzinnego – rodzin 

0 0 0 0 

15. 

Liczba przeszkolonych kandydatów 
do pełnienia funkcji  rodziny 
zastępczej, rodzinnego domu 
dziecka, dyrektora placówki 
opiekuńczo–wychowawczej typu 
rodzinnego – osób 
niepozostających  
w związku małżeńskim 

0 0 0 0 

 

 

- Organizacje pozarządowe przeprowadziły działania wspierające więzi międzypokoleniowe, 

programy podnoszące umiejętności opiekuńczo–wychowawcze, zapewniły wypoczynek letni 

dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Dzięki zrealizowanym projektom wsparciem 

objęto 1426 osób oraz 260 rodzin. 

 

Wykaz przyznanych dotacji 

Lp. 
 

Tytuł zadania 
 

Opis zadania 

1. W kręgu pokoleń 
2019 

 

Integracja rodzin poprzez wsparcie więzi międzypokoleniowej, 
wieloaspektowa animacja czasu wolnego, promocja rodziny, zdrowego stylu 
życia oraz nabycie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych.  
W ramach zadania zorganizowano trzy spotkania pod hasłem „Aktywność 
twórcza przez całe życie”. Program zakładał promocję zdrowego stylu życia 
poprzez udział w wycieczkach, spotkania tematyczne. 
Uczestnicy: 220 osób z dziesięciu powiatów województwa łódzkiego.  
 
Realizator: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Ośrodka 
Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu 
Wielkim 
Wysokość dotacji: 24.940,00 zł 

2. MOJA RODZINA 
2019 

 

Wzmocnienie więzi międzypokoleniowej, podnoszenie umiejętności 
opiekuńczo-wychowawczych i ich zdolności radzenia sobie w sytuacjach 
kryzysowych, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny.  
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Zadanie obejmowało: warsztaty edukacyjne dla dzieci i ich rodziców  
tzw. zajęcia wyrównawcze, spotkania międzypokoleniowe rozwijające pasje 
i zainteresowania, wyjazd rodzinny do Centrum Bajki w Pacanowie oraz 
piknik rodzinny. 
Uczestnicy: 180 osób z powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego.  
 
Realizator: Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń" 
Wysokość dotacji: 8.600,00 zł 

3. PIĘKNIE, 
AKTYWNIE, 
ZDROWO - 
RODZINNIE 

 

 

Działania wspierające więzi międzypokoleniowe, podnoszące umiejętności 
wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach 
kryzysowych, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny. 
W ramach zadania odbyły się warsztaty: podnoszące umiejętności 
wychowawcze, wizażu, kulinarne, taneczne, rajd rowerowy oraz 
zorganizowano wyjazd na Mazury. 
Uczestnicy: 200 osób z województwa łódzkiego.  
 
Realizator: Związek Dużych Rodzin Trzy Plus dla Związku Dużych Rodzin 
"Trzy Plus" Koło Lubochnia 
Wysokość dotacji: 61.800,00 zł 

4. Szkoła dla 
rodziców część 2 

 

Działania podnoszące umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziny  
i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.  
Zadanie obejmowało przeprowadzenie cyklu dziesięciu warsztatów  
o tematyce związanej z problemami funkcjonowania rodziny.  
Uczestnicy: 16 osób ze Zgierza i powiatu zgierskiego. 
 
Realizator: Fundacja Koło Gospodyń Miejskich w Zgierzu 
Wysokość dotacji: 7.550,00 zł 

5. Mocarna rodzina 
2019 

 

 

Działania podnoszące umiejętności opiekuńczo - wychowawcze rodziny  
i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.  
Zadanie obejmowało między innymi: telefon zaufania, konsultacje 
wychowawcze, spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem  
i psychoterapeutą. 
Uczestnicy: 230 osób z województwa łódzkiego. 
 
Realizator: "FUNDACJA PRAESTERNO” dla "Fundacji Praesterno - Ośrodek 
w Łodzi" 
Wysokość dotacji: 32.960,00 zł 

6. „JESTEŚMY 
RAZEM 2019” 

 

Działania aktywizujące i wzmacniające więzi w rodzinie. Zadanie 
obejmowało: wyjazdy integracyjne dla rodzin do Krakowa, wykład dotyczący 
radzenia siebie w sytuacjach kryzysowych i stresowych oraz zorganizowanie 
spotkania wigilijnego wraz z rozdaniem upominków gwiazdkowych.  
Uczestnicy: 100 osób z województwa łódzkiego głównie z powiatów 
bełchatowskiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego. 
 
Realizator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Aleksandrów „Jesteśmy 
razem” 
Wysokość dotacji: 22.680,00 zł 

7. Postaw na 
rodzinę 

- program 
promujący 
pozytywny 
wizerunek 

rodziny 

Działania podnoszące umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności 
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz wspieranie więzi rodzinnych 
i roli rodziny w życiu człowieka, promowanie pozytywnego wizerunku 
rodziny. 
W ramach zadania zorganizowano: 

− spotkanie zapoznawcze w ramach, którego odbyły się zajęcia 
integracyjne oraz pogadanka nt. „Rola rodziny w życiu człowieka”, 

− zajęcia rekreacyjne, w tym wyjście do parku linowego i kręgielni, 
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− wycieczkę do Łodzi, w tym zajęcia w Parku trampolin i film przyrodniczy 

w 3d oraz zajęcia w papugarni, 

− warsztaty edukacyjne odbywające się w leśnictwie spalskim. 
Uczestnicy: 60 osób z powiatów: tomaszowskiego i opoczyńskiego. 
 
Realizator: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Hufca 
Inowłódz Związku Harcerstwa Polskiego 
Wysokość dotacji: 7.450,00 zł 

8. POZYTYWNA 
RODZINA 

 

 

Działania podnoszące umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziny  
i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.  
Zadanie obejmowało: poradnictwo psychologiczne, wyjazd do kina CINEMA 
CITY w Łodzi, warsztaty artystyczne oraz imprezę opłatkową pn. „Opłatek”, 
podczas której zostały rozdane upominki uczestnikom. 
Uczestnicy: 40 osób z powiatów zduńskiego, łaskiego i sieradzkiego. 
 
Realizator: Zduńskowolskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
„Źródełko"  
Wysokość dotacji: 8.840,00 zł 

9. Pokochaj urwisa – 
szkolenie 

kompetencji 
rodzicielskich – 

edycja 3 

 

 

Zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców mających problemy 
wychowawcze. 
W ramach zadania przeprowadzono szkolenie dla rodziców mających 
trudności wychowawcze, w tym zajęcia korekcyjne, budowanie autorytetu, 
tworzenie zasad itp. 
Uczestnicy: 30 osób (rodzice dzieci w wieku 6-18 lat) z terenu powiatu m. 
Łodzi, pabianickiego i zgierskiego. 
 
Realizator: Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” 
Wysokość dotacji: 12.570,00 zł 

10. "POMOST" - 
pilotażowy 
program 

podnoszący 
umiejętności 

wychowawcze 
rodziny i jej 
zdolności 

radzenia sobie w 
sytuacjach 

kryzysowych. 

Działania podnoszące umiejętności radzenia sobie i kształtowania postaw, 
które sprzyjają zwiększeniu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 
W ramach projektu przeprowadzono: 
-   indywidualne poradnictwo dla rodzin, 
-   trening kompetencji rodzicielskich, 
- warsztaty podnoszące umiejętności i kompetencje wychowawcze rodziców. 
Uczestnicy: 50 rodzin z województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat" 
Wysokość dotacji: 14.160,00 zł 

11. Rodzina na 
medal 

 

 

Działania integracyjne i wzmacniające więzi w rodzinie. 
W ramach projektu przeprowadzono warsztaty podnoszące umiejętności 
wychowawcze rodziny, wręczono paczki świąteczne dzieciom  
i rodzinom, które były rozwożone do domów przez Mikołaje i Aniołki. 
Uczestnicy: w warsztatach wzięło udział 50 osób, paczki  przekazano 300 
dzieciom oraz 200 rodzinom z  ośmiu miast: Łodzi, Tomaszowa 
Mazowieckiego, Łasku, Piotrkowa Trybunalskiego, Pabianic, Zelowa, 
Aleksandrowa Łódzkiego i Zgierza. 
 
Realizator: Caritas Archidiecezji Łódzkiej 
Wysokość dotacji: 31.100,00 zł 

12. Pomoc 
specjalistyczna 

dla rodzin - 
 "Wiemy jak żyć  

z autyzmem" 

Działania aktywizujące i osłonowe podnoszące umiejętności rodzicielskie 
rodzin w trudnej sytuacji życiowej.  
Zadanie obejmowało poradnictwo specjalistyczne psychologów, 
psychoterapeutów oraz pedagoga w zakresie zasad eliminowania zachowań 
trudnych dzieci z autyzmem, uczenia spokojnego zachowania itd. 
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Uczestnicy: 10 rodzin z województwa łódzkiego. 
 
Realizator: Fundacja "Obudzić Zmysły" 
Wysokość dotacji: 17.450,00 zł 

 

- Organizacje pozarządowe zrealizowały projekty dotyczące poradnictwa specjalistycznego dla 

osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej dla łącznie 55 osób oraz dla 30 rodzin. 

 

Wykaz przyznanych dotacji 

Lp. 
 

Tytuł zadania 
 

Opis zadania 

1. Interdyscyplinarny 
Program Opieki  

nad Wcześniakami 
oraz Noworodkami 

zagrożonymi 
zaburzeniami rozwoju i 

ich Rodzinami 
„OTULINKA 3” 

 

 

Wspieranie specjalistyczne rodzin z dziećmi urodzonymi z niską wagą 

ciała, zagrożonych zaburzeniami rozwoju.   
W ramach programu prowadzona była kompleksowa opieka 
terapeutyczna i specjalistyczne poradnictwo dla rodzin, którym urodziły 
się wcześniaki lub noworodki zagrożone zaburzeniami rozwoju (urodziły 
się z masą ciała poniżej 1500 gramów, w ciężkiej zamartwicy, 
rozpoznano u nich zaburzenia rozwojowe, zespoły genetyczne).  
W ramach projektu przeprowadzono 300 godzin terapii prowadzonej 
przez: fizjoterapeutów, logopedów i psychologów.  
Uczestnicy: 30 rodzin z małymi dziećmi.  
 
Realizator: Fundacja Pomocy Dzieciom  „Kolorowy Świat"                                                         
Wysokość dotacji: 20.320,00 zł 

 

2. 

Prowadzenie jednostki  
specjalistycznego 

poradnictwa 

 

 

Zapewnienie dogodnego czasowo dostępu do profesjonalnego 
poradnictwa psychospołecznego, prawnego oraz przekazywanie 
konkretnych informacji, motywowanie osób do podejmowania działań 
pozwalających na rozwiązanie ich problemów bytowych  
i psychospołecznych. 
W ramach zadania prowadzone było poradnictwo specjalistyczne: 
rodzinne, psychospołeczne dla osób, które dotknięte zostały kryzysami 
rodzinnymi.   
Uczestnicy: 55 osób z powiatu zgierskiego oraz z Łodzi.   
 
Realizator: Fundacja Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi 
Wysokość dotacji: 12.000,00 zł 

 

- Organizacje pozarządowe zrealizowały inicjatywy na rzecz wspierania rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze. Akcją promocyjną objęto ok. 

200 tys. osób, w pikniku uczestniczyło 400 osób.  

 

Wykaz przyznanych dotacji 

Lp. 
 
Tytuł zadania 
 

Opis zadania 

1. 
Superbohaterowie  

z rodziny 
zastępczej - 
kontynuacja 

kampanii 
promującej 

rodzicielstwo 
zastępcze na 

Upowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego na 
terenie województwa łódzkiego.  
W ramach projektu przeprowadzono działania edukacyjne, 
upowszechniające i promujące rodzinną pieczę zastępczą na terenie 
województwa  łódzkiego. Zadanie realizowano metodą marketingu 
bezpośredniego oraz metodą ambientową (niestandardową-  wykorzystano 
postacie: Supermana i Spiedermana). Podsumowaniem projektu była 
konferencja prasowa. 
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terenie 
województwa 

łódzkiego 

 

Uczestnicy: społeczność województwa łódzkiego (co najmniej 100.000 
mieszkańców). Rozdano 5.000 folderów upowszechniających pozytywny 
wizerunek  rodzicielstwa zastępczego – organizator projektu szacuje,  że 
jeden folder jest czytany przez co najmniej 2 osoby. 
 
Realizator: Fundacja Innopolis 
Wysokość dotacji: 22.100,00 zł 

2. 
Mam serce do 

dzieci 

 

 

Przeprowadzenie akcji promującej rodzinną pieczę zastępczą na terenie 
powiatu kutnowskiego i łęczyckiego. Integracja rodzin zastępczych.   
W ramach zadania zorganizowano między innymi XII Integracyjny Piknik 
Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, warsztaty kulinarne, 
szkolenie mające na celu rozwój umiejętności z zakresu opieki  
i wychowania. 
Uczestnicy: zorganizowany piknik pozwolił na integrację rodzin zastępczych 
(około 400 osób). Stowarzyszeniu udało się zwrócić uwagę społeczności 
lokalnej powiatu kutnowskiego (ok. 100 000 osób) na problematykę 
rodzinnej pieczy zastępczej . 
 
Realizator: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka  
i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” 
Wysokość dotacji: 15.030,00 zł 

 

- Działalność edukacyjno–promocyjna. Wydany został zeszyt tematyczny z serii „Problemy 

społeczne, polityka społeczna w regionie łódzkim” pn. „Polityka społeczna w regionie łódzkim” 

– nakład 2000 egzemplarzy. Publikacja zawiera artykuły dotyczące takich obszarów, jak pomoc 

społeczna, uzależnienia, niepełnosprawność oraz poruszające tematykę z zakresu relacji 

rodzinnych, adopcji i pieczy zastępczej. W ramach współpracy z mediami zrealizowano 2 

odcinki programu telewizyjnego dotyczącego idei adopcji. 

- Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego we współpracy z Powiatowymi 

Centrami Pomocy Rodzinie opracowana została „Informacja na temat stanu pieczy zastępczej 

w Województwie Łódzkim” według stanu na 31 marca 2019 r., która stanowi próbę 

zidentyfikowania stanu i możliwości funkcjonującego aktualnie systemu opieki nad dzieckiem  

w powiatach województwa łódzkiego.  

 

Środki finansowe wydatkowane na realizację powyższych działań w roku 2019 wyniosły 

5.334.940,29 zł. 

 

Zadania zrealizowane w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu 

Województwa Łódzkiego 

Lp. 
 
Tytuł zadania 
 

Opis zadania 

1. 
Jesteśmy Młodzi 

i Piękni 
Bogactwem 

swojego Regionu  

Zadanie skierowane było do mieszkańców subregionu wschodniego 
(obejmującego miasto Skierniewice oraz powiaty: brzeziński, łódzki 
wschodni, opoczyński, rawski, skierniewicki i tomaszowski). 
Zadanie  było realizowane poprzez następujące działania: 

− 4 pikniki, w których uczestniczyły rodziny (każdy dla 200 osób), półkolonie 
dla dzieci i młodzieży (dla 60 dzieci i młodzieży), 15 sobotnich 
integracyjnych spotkań rodzinnych (każde dla 200 osób), odnowienie 
pomieszczeń, w których realizowane były poszczególne działania. 

Zorganizowanie półkolonii przyczyniło się do rozwoju dzieci  
i młodzieży, szczególnie tych pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych 
poprzez naukę komunikacji z rówieśnikami. Wycieczki miały na celu 
uwrażliwienie na piękno regionu i wzbudzenie szacunku  do dziedzictwa 
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kulturowego. Wspólne zajęcia artystyczne, zabawy i pikniki oraz spotkania 
integracyjne motywowały do zwrócenia uwagi na bezpośredni kontakt 
i radość ze wspólnego spędzania czasu. W czasie trwania projektu 
przewidziano również naukę odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz 
warsztaty psychoterapeutyczne, które przyczyniły się do ukształtowania 
pozytywnych postaw społecznych. W promocję regionu włączone były całe 
rodziny, prezentując zdobytą wiedzę poprzez różne formy wyrazu na 
wspólnych spotkaniach. 
Łączna liczba odbiorców zadania: 3.000 mieszkańców subregionu 
wschodniego 
 
Realizator: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 
Wartość (zweryfikowana oraz ostateczna) zadania: 395.524,00 zł 

 


