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CELE 
STRATEGICZNE ZADANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELU STRATEGICZNEGO  POZIOM WSKAŹNIKA W 2020 r. 

CEL NR 1.  
KREACJA I 
KOOPERACJA 
 

Przeprowadzenie cykli szkoleniowych przeznaczonych dla realizatorów Programu 
w oparciu o cel strategiczny nr 1, służących pobudzaniu i rozwijanie ich potencjału 
kreatywnego. 

3 cykle szkoleń  
3 szkolenia 

Udzielanie dotacji celowych służących min. poszerzaniu oferty edukacyjnej, promocji 
uczestnictwa w życiu kulturalnym, edukacji estetycznej i edukacji poprzez sztukę, 
przygotowaniu do krytycznego odbioru tej ostatniej, rozwijaniu wartości obywatelskich oraz 
wzmacnianiu łódzkiej tożsamości. 

liczba zrealizowanych zadań / liczba przekazanych 
dotacji – 14 

Realizacja otwartych konkursów ofert z wyodrębnieniem zadań z zakresu edukacji kulturalnej 
zgodnych z założeniami programowymi i celem strategicznym nr 1. 

liczba zrealizowanych zadań / liczba  przekazanych 
dotacji – 15 
liczba zrealizowanych zadań w trybie 
pozakonkursowym – 17 

Opracowanie założeń w oparciu o ideę celu strategicznego nr 1 i wdrożenie programu 
grantowego ze wsparciem tutorskim dla miejskich instytucji kultury, łódzkich placówek 
oświatowych, organizacji pozarządowych, niezależnych edukatorów, animatorów i artystów. 

liczba opracowanych założeń – 1 
liczba wdrożonych do realizacji programów – pilotaż 
wsparcia tutorskiego – 15 uczestników 
W 2020 roku programu nie wdrożono.  

Opracowanie zasad funkcjonowania programu pn. „Świetlice kultury” polegającego na 
realizacji przez łódzkich artystów autorskich programów służących pobudzaniu kreatywności 
dzieci i młodzieży i przystąpienie do jego wdrażania w łódzkich placówkach oświatowych. 

liczba opracowanych rekomendacji – 1  

CEL NR 2. 
PARTYCYPACJA 
I DIALOG 

Tworzenie sieci współpracy oraz budowanie partnerstw w celu osiągania strategicznych celów 
Programu. 
 

Liczba placówek deklarujących przystąpienie 
do programu: 
- 21 instytucji kultury 
- 71 placówek oświatowych. 

Powołanie struktur organizacyjnych Programu, 
w szczególności Rady Programu, której podstawowym zadaniem będzie określanie priorytetów 
szkoleń, warsztatów, programów dotacyjnych – służących realizacji jego misji i celów; 
inicjowanie i pogłębianie współpracy, wypracowywanie zasad partnerstwa wśród realizatorów 
Programu. 

Liczba osób w strukturach:  
- 1 pełnomocnik 
- 13 ekspertów w Radzie Programu 
- 5  koordynatorów dzielnicowych 
- 17 liderów w miejskich instytucjach 
- 71 liderów w placówkach oświatowych 

Pozyskiwanie do merytorycznej współpracy ekspertów pełniących role doradcze, edukacyjne, 
animacyjne, diagnostyczne i ewaluacyjne. 
 

- 1 ekspert /badania 
- 5 tutorów 
- 1 mentor Programu 
- 4 prowadzących szkolenia 

Opracowanie i wdrożenie programu grantowego realizującego ideę współpracy liczba regulaminów – 1  
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międzysektorowej i wspólnych projektów twórczych miejskich instytucji kultury, łódzkich 
placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, niezależnych edukatorów, animatorów i 
artystów opartego na koncepcji „pomocy w tworzeniu”. 

Organizacja spotkań informacyjnych, w szczególności dla nauczycieli, rodziców, prawnych 
opiekunów dzieci i młodzieży pokazujących znaczenie edukacji kulturalnej. 

liczba spotkań przeprowadzonych w łódzkich 
placówkach oświatowych – 0 
liczba spotkań informacyjnych dla liderów – 2 

Promocja misji Programu, działań edukatorów, twórców i animatorów kultury, prowadzenie 
działań popularyzujących dobre praktyki, w tym internetowej bazy dokumentującej efekty 
pracy, jakie przynosi edukacja kulturalna, z uwzględnieniem przewodnika po ofercie działań z 
jej zakresu. 

liczba uruchomionych baz dokumentujących  
efekty – 1 
realizacja kampanii promującej Program – 1 

Prowadzenie subdomeny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi zawierającej bieżące 
informacje na temat Programu liczba prowadzonych subdomen – 1 

Realizacja corocznych konferencji tematycznych, forów wymiany doświadczeń, sympozjów, etc. liczba realizowanych wydarzeń – 3 

CEL NR 3. 
JAKOŚĆ PRACY 
KADR KULTURY I 
OŚWIATY 
 

Prowadzenie systematycznych badań diagnozujących potencjał oraz potrzeby związane z 
podnoszeniem kompetencji zawodowych kadr kultury i oświaty 
w Łodzi.  

liczba przeprowadzonych badań diagnozujących 
wybrane obszary – 0 

Przygotowanie diagnozy warunków pracy instruktorów i animatorów kultury w miejskich 
instytucjach kultury, pedagogów realizujących zadania z zakresu edukacji kulturalnej w 
łódzkich placówkach oświatowych oraz animatorów z organizacji pozarządowych. 

liczba przygotowanych raportów 
diagnostycznych – 0 

Projektowanie, planowanie i organizacja stałych cykli warsztatów, szkoleń i innych form 
rozwoju umiejętności oraz upowszechniania wiedzy na temat edukacji kulturalnej 
skierowanych do kadr kultury i oświaty.  

liczba przeprowadzonych cykli szkoleń – 2  

Stworzenie stałych rozwiązań o charakterze doradczym oraz form tutoringu dla osób 
zajmujących się edukacją kulturalną. 

pilotaż tutoringu dla pracowników miejskich 
instytucji kultury – 1  

Podniesienie prestiżu pracy kadr kultury i oświaty poprzez ustanowienie dorocznej nagrody i 
przyznawanie jej osobom dbającym o wysoką jakość edukacji kulturalnej oraz realizującym 
działania edukacyjne w sposób innowacyjny i wartościowy zarówno artystycznie, jak i 
społecznie. 

liczba przyznanych nagród – 2 

Opracowanie zasad i wdrożenie w miejskich instytucjach kultury i w placówkach oświatowych 
cyklicznych praktyk i staży dla studentów kierunków pedagogiczno-artystycznych, 
kulturoznawczych, etc., w celu umożliwienia młodym kadrom poznania specyfiki pracy w danej 
branży oraz wejścia na rynek pracy w danym środowisku zawodowym. 

liczba opracowanych i wdrożonych regulaminów 
praktyk i staży – 1 
liczba osób oddelegowanych na praktyki – 25 osób 

Realizacja corocznych konferencji tematycznych, sympozjów, forów wymiany doświadczeń, etc. liczba zrealizowanych wydarzeń – 0  
Opracowanie zasad i przystąpienie do wdrażania programu wyposażania pracowni twórczych, 
w celu podniesienia jakości realizowanych ofert edukacyjnych oraz komfortu pracy kadr kultury 

liczba wyposażonych pracowni – projekty 
inwestycyjne w trzech miejskich ośrodkach kultury 
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i oświaty (działanie infrastrukturalne). 

CEL NR 4. 
SAMOUCZENIE 
 

Realizacja cyklicznych badań, opracowanie na potrzeby Programu modelu ewaluacyjnego 
opartego na zróżnicowanych metodach badawczych i ewaluacyjnych. 

liczba opracowanych raportów z wybranego obszaru 
badawczego – 0 

Opracowanie mierników służących monitorowaniu zadań wykonywanych przez realizatorów 
Programu. 

liczba opracowanych systemów monitoringu – 1 
(domy i ośrodki kultury) 

Realizacja cyklicznych spotkań ewaluacyjnych 
w gronie Rady Programu: ewaluacja na poziomie strategicznym (raz w roku) i ewaluacja na 
poziomie operacyjnym (doraźnie). 

liczba spotkań Rady – 3 

Wdrożenie w gronie realizatorów cyklicznego corocznego raportowania ewaluacyjnego 
Pełnomocnikowi i Radzie Programu. wzór raportu dla instytucji kultury – 1  

Wydawanie poradników metodycznych dotyczących praktyk edukacyjnych w formie 
elektronicznej i papierowej. liczba publikacji – 2 


