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Informator pozarządowy to broszura pokazująca różne możliwości współpracy Miasta 
Łodzi z organizacjami pozarządowymi. Prezentujemy w niej sposoby współpracy 
finansowej i pozafinansowej w naszym mieście, jak i możliwości realizacji własnych 
działań i projektów dla dobra społeczności lokalnej.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

OTWARTE KONKURSY OFERT

Dotacje dla podmiotów realizujących zadania w sferach pożytku publicznego.

DLA KOGO?
• Dla organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych itp.

JAK TO DZIAŁA?
• Listę zadań zlecanych organizacjom wskazuje Program Współpracy Miasta Łodzi 
 z organizacjami pozarządowymi, który uchwala Rada Miejska w Łodzi.
• Właściwy wydział/komórka organizacyjna ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego  
 (w Urzędzie Miasta Łodzi 13 wydziałów/jednostek zleca zadania organizacjom pozarządowym).
• Pomioty składają oferty w konkursie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków.
• Komisja konkursowa (w składzie: urzędnicy + przedstawiciele NGO) dokonuje oceny wniosków  
 i przygotowuje rekomendacje dla Prezydenta, który rozstrzyga konkurs.
• Oferty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów uzyskują dofinansowanie i podpisują umowę.
• Po realizacji zadania oferenci składają sprawozdanie z jego realizacji.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW
• Suma planowanych środków przeznaczonych na realizację zadań dla NGO w roku 2020 wynosi:  
 59 mln zł.

KIEDY?
• Konkursy odbywają się na przestrzeni całego roku (najwięcej w I i IV kwartale). Szczegóły określa  
 Harmonogram konkursów ofert dostępny na stronie.
• Nabór do komisji konkursowych trwa cały rok (zgłaszać się mogą wszyscy chętni przedstawiciele NGO).

PRZYKŁADOWE ZADANIA:
• Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
• Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.
• Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Kontakty do przedstawicieli wydziałów odpowiedzialnych za współpracę finansową:
uml.lodz.pl/ngo zakładka „skontaktuj się z nami”.

Lista osób zgłoszonych przez organizacje do prac w komisjach konkursowych dostępna jest pod linkiem.

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/program-wspolpracy-z-ngo/
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/konkursy/harmonogram-konkursow-ofert/
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/skontaktuj-sie-z-nami/
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/konkursy/osoby-zgloszone-przez-ngo-do-prac-w-komisjach-konkursowych/


      

FUNDUSZ WKŁADÓW WŁASNYCH

Pula środków przeznaczonych na pokrycie wkładów własnych do zadań finansowanych 
ze źródeł pozabudżetowych. 

DLA KOGO?
• Dla organizacji pozarządowych,  które uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,  
 w ramach otwartego naboru.
 
JAK TO DZIAŁA?

Organizacja składa wniosek o pokrycie brakującego wkładu własnego,
•  W konkursie ubiegać się można się o dofinansowanie 40% wartości projektu finansowanego 
 ze źródeł zewnętrznych (nie więcej jednak niż 50 tys. zł).
•  Finansowane są jedynie zadania realizowane w trybie rocznym i na rzecz mieszkańców Łodzi 
 i Miasta Łodzi.
•  W przypadku pozytywnej oceny komisji konkursowej, zawierana jest umowa na realizację zadania  
 publicznego.
•  Po zakończeniu realizator składa sprawozdanie z realizacji zadania.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW:
• Środki przeznaczone na realizację programu: 200 tys. zł.

KIEDY?
• Nabory są prowadzone w trybie comiesięcznym (w okresie marzec –wrzesień 2020).

PRZYKŁADOWE PROJEKTY
• „Utrwalenie pamięci o włókienniczej Łodzi” (Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie)
• „Kreatywni na Start!” (Fundacja Edukacyjna Siłaczka).
• „W krainie teatru - program edukacyjno - artystyczny dla dzieci, młodzieży i kadry nauczycielskiej   
 (Fundacja Form Art.).

KONTAKT:
• Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze ds. Partycypacji Społecznej  
 pod nr. 638 -46 -99, e-mail: zespop@uml.lodz.pl.
• Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tel: 638-55-65,  
 e-mail: l.prykowski@uml.lodz.pl. 

WIĘCEJ INFORMACJI

MIEJSKI PROGRAM MIKROGRANTÓW

Program wspierający oddolną aktywność obywatelską i działania na rzecz społeczności 
lokalnych. W ramach programu finansowane są małe projekty od 500 zł do 5000 zł,  
realizowane przez samych mieszkańców, w swoim otoczeniu. 
 
DLA KOGO?

• Dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie Łodzi.

mailto:zespop%40uml.lodz.pl?subject=
mailto:l.prykowski%40uml.lodz.pl?subject=
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/fundusz-wkladow-wlasnych/


      

JAK TO DZIAŁA?
• Operator Mikrograntów wyłoniony zostaje w otwartym konkursie i organizuje nabór.
• Wszyscy zainteresowani otrzymaniem mikrograntu aplikują o środki w otwartym naborze. 
• Wnioski oceniane są przez komisje dwuetapowo (najpierw odbywa się ocena wniosków, później   
 rozmowa z wnioskodawcą).
• Po pozytywnym przejściu dwuetapowej oceny, przyznawany jest mikrogrant. 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW:
• Środki przeznaczone na realizację programu: 200 tys. zł.

KIEDY?
• Konkurs na operatora planowany jest w I kwartale 2020 r. Nabór i ocena wniosków w  okresie  
 maj-czerwiec 2020. Realizacja projektów od lipca 2020 r.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
• Skwerania wolnych dzieci (kreatywny plac zabaw dla dzieci).
• „Mamy moc! Projekt wzmacniający dla dziewczynek”.
• Gra miejska „Escape Łódź” z elementami łódzkiej historii.

WIĘCEJ INFORMACJI
• Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze ds. Partycypacji Społecznej  
 pod nr. 638 -46 -99, e-mail: zespop@uml.lodz.pl.

MIKROGRANTY DLA SENIORÓW

Celem Programu jest umożliwienie realizacji działań w zakresie promowania wolontariatu 
i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych. Zadania realizowane 
przez samych mieszkańców, w swoim otoczeniu. 
 
DLA KOGO?

Dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie Łodzi
i adresujących swoje działania na rzecz osób starszych (60+).

JAK TO DZIAŁA?
• Operator Mikrograntów wyłoniony zostaje w otwartym konkursie i organizuje nabór. 
• Wszyscy zainteresowani otrzymaniem mikrograntu aplikują o środki w otwartym konkursie.
• Wnioski oceniane są przez komisje  dwuetapowo (najpierw odbywa się ocena wniosków, później   
 rozmowa z wnioskodawcą).
• Po pozytywnym przejściu dwuetapowej oceny, przyznawany jest mikrogrant.

KIEDY?
• Konkurs na operatora planowany jest w I kwartale 2020r. Nabór i ocena wniosków w okresie   
 maj-czerwiec 2020. Realizacja projektów od lipca 2020r.

mailto:zespop%40uml.lodz.pl?subject=


      

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW
• 130 tys. na realizację zadania w 2020 r.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
• Seniorzy i dzieciaki szyją misiaki.
• Pływać każdy może! I ćwiczyć też! Nauka pływania i ćwiczenia fizyczne dla seniorów.
• Łodzianka siłą jest!

KONTAKT:
Oddział ds. Polityki Senioralnej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 
tel. 42 272 67 12 / 42 638 47 30, e-mail: seniorzy@uml.lodz.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

INICJATYWA LOKALNA
To wspólna realizacja zadań Miasta Łodzi we współpracy z mieszkańcami. Jej celem jest 
włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych.

DLA KOGO?
Dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych (która może występować i zawierać umowę w imieniu 
mieszkańców).

JAK TO DZIAŁA?
• Grupa mieszkańców składa wniosek o realizację zadania w trybie inicjatywy lokalnej.
• Wniosek powinien zakładać udział pracy społecznej wnioskodawcy, wkład własny finansowy/ 
 rzeczowy, informację o proponowanym udziale Miasta w zadaniu.
• Urząd Miasta Łodzi sprawdza wniosek pod względem formalnym i możliwości jego realizacji.
• Po pozytywnej ocenie komisji, mieszkańcy dogadują szczegóły realizacji zadania z Miastem Łódź  
 i podpisują umowę na realizację zadania.

KIEDY?
• Wnioski można składać w trybie ciągłym (do wyczerpania środków).

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW
• 300 tys. zł na zadania w roku 2020.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
• Piknik sąsiedzki w ramach obchodów 70 rocznicy Klubu Sportowego Budowlani Łódź”.
• Fiero! Cup  - Sportowy Piknik Rodzinny.
• Renowacja terenów zielonych i remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi.

KONTAKT:
Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze ds. Partycypacji Społecznej 
pod nr. 638 -46 -99, e-mail: zespop@uml.lodz.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI

mailto:seniorzy%40uml.lodz.pl%20?subject=
https://uml.lodz.pl/seniorzy/projekty/mikrogranty-dla-seniorow/
http://zespop@uml.lodz.pl
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/inicjatywy-lokalne/


      

MAŁE GRANTY

Dotacje o maksymalnej kwocie 10 tys. zł, przydzielane na zadania w trybie pozakonkursowym  
na okres nie dłuży niż 90 dni. 

DLA KOGO?
• Dla organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych.

JAK TO DZIAŁA?
• Dofinansowanie zadania jest zależne od dostępności środków w danym wydziale/biurze UMŁ.  
 Przed złożeniem wniosku sprawdź to!
• Organizacja pozarządowa składa wniosek w trybie pozakonkursowym.
• W przypadku pozytywnej oceny podpisywana jest umowa na realizację zadania.
• Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie.

KIEDY?
Wnioski można składać przez cały rok.

KONTAKT:
Kontakty do przedstawicieli wydziałów odpowiedzialnych za współpracę finansową 
z organizacjami pozarządowymi: https://uml.lodz.pl/ngo zakładka „skontaktuj się z nami”.

WIĘCEJ INFORMACJI

PARTNERSTWO PROJEKTOWE

Wspólna realizacja projektów organizacji pozarządowych i Miasta Łodzi. Powstanie 
partnerstwa może nastąpić, gdy planowane zadanie dotyczy zadań priorytetowych 
wymienionych w Programie Współpracy Miasta z NGO, bądź wpisuje się w cele 
strategiczne Miasta.

DLA KOGO?
Dla organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją wspólnego projektu z Miastem Łódź.

JAK TO DZIAŁA:
• Partnerstwo może być nawiązane z inicjatywy Miasta bądź organizacji pozarządowej.
• W przypadku gdy z inicjatywą występuje Miasto, ogłasza otwarty nabór na partnerów.
• W przypadku gdy z inicjatywą występuje organizacja pozarządowa, przedstawia ona Miastu   
 koncepcję projektu zawierającą cel zadania, założenia merytoryczne, planowane działania  
 i proponowany udział partnera w projekcie.
• Koncepcję projektu należy złożyć do Biura ds. Partycypacji Społecznej. Biuro przekazuje wniosek  
 właściwemu wydziałowi UMŁ, z którym prowadzone są dalsze uzgodnienia w zakresie możliwości  
 realizacji zadania.

KIEDY:
Partnerstwa zawierane mogę być przez cały rok.

https://uml.lodz.pl/ngo
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/male-granty-tryb-pozakonkursowy/


      

KONTAKT:
W przypadku wniosków organizacji pozarządowych: 
• Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze ds. Partycypacji Społecznej 
pod nr. 638 -46 -99, e-mail: zespop@uml.lodz.pl.
W przypadku partnerstw z inicjatywy Miasta:
• Oddział ds. Rozwoju Społecznego, Biuro ds. Rewitalizacji, tel. 638- 62-41
• Wydział Wspierania Ekonomi Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 685 43 43

WIĘCEJ INFORMACJI

PREFERENCYJNA STAWKA CZYNSZU (OBNIŻKA CZYNSZU DO 50%)

Przyznawana jest organizacjom pozarządowym działającym aktywnie w sferach pożytku 
publicznego, wpisujących się miejskie polityki publiczne.

DLA KOGO?
• Dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność przynajmniej od 12 miesięcy w  
 obszarach pożytku publicznego i wpisujących się w polityki miejskie.

JAK TO DZIAŁA?
• Organizacja wypełnia wniosek o preferencyjną stawkę czynszu gdzie opisuje swoją działalność  
 przez ostanie 12 miesięcy i planowane działania w przyszłości.
• Wnioski przyjmuje Zarząd Lokali Miejskich, a ocenia go Zespół ds. preferencji najmu, złożony 
 z przedstawicieli NGO oraz Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
• Rekomendacja trafia do właściwego wiceprezydenta, który podejmuje ostateczną decyzję.

KIEDY?
Wnioski o preferencyjny czynsz składać można przez cały rok.

KONTAKT:
Wydział Lokali Użytkowych, Zarząd Lokali Miejskich, tel. (42) 628 70 85, email: uzytkowe@zlm.lodz.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

KONKURS NA UŻYCZENIE LOKALU  

Forma całkowitego zwolnienia z czynszu, przyznawana organizacjom pozarządowym 
prowadzącym działalność w sferach pożytku publicznego. 

DLA KOGO?
Dla organizacji pozarządowych działających przez okres m.in. 3 lat w obszarze priorytetowym wskazanym 
w konkursie, a w danym lokalu przez okres minimum 1 roku.

JAK TO DZIAŁA?
• Organizacja pozarządowa składa wniosek w konkursie gdzie opisuje działania z lat poprzednich   
 oraz planowaną aktywność w latach kolejnych.

mailto:zespop%40uml.lodz.pl?subject=
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/konkursy/partnerstwa/
mailto:uzytkowe%40zlm.lodz.pl%20?subject=
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/polityka-lokalowa-dla-ngo/najem-na-preferencyjnych-warunkach/


      

• Komisja konkursowa z udziałem przedstawicieli Miasta i NGO ocenia oferty i przesyła rekomendacje  
 Prezydentowi, który rozstrzyga konkurs.
• Organizacje podpisują umowę użyczenia na okres 5 lat bądź czas nieoznaczony.
• Organizacje jest zobowiązana do corocznego sprawozdawania się z działalności 
 w użyczonym lokalu.

KIEDY?
Konkurs na użyczenie lokalu odbywa się raz do roku (zwykle w IV kwartale).

UWAGA: Użyczenie może być przyznane również w trybie pozakonkursowym, w sytuacji 
nadzwyczajnej, bezpośrednio przez Prezydenta Miasta. 

KONTAKT:
• Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze ds. Partycypacji Społecznej 
 pod nr. 638 -46 -99, e-mail: zespop@uml.lodz.pl.
• Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 638-55-65, 
 e-mail: l.prykowski@uml.lodz.pl.
• Oddział ds. Użyczeń i Targowisk, Wydział Dysponowania Mieniem, 638-42-70, 
 e-mail: s.lesniak@uml.lodz.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI

KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO
Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO) to ciała doradcze i inicjatywne, które mogą być 
powoływane przez organizacje pozarządowe w danych obszarach życia społecznego 
(np. niepełnosprawność, edukacja, ekologia).

DLA KOGO?
Dla organizacji pozarządowych i urzędników, które wchodzą w skład KDO, ale także dla wszystkich 
zainteresowanych, ponieważ posiedzenia KDO są otwarte.

JAK TO DZIAŁA?
• Przynajmniej 5 organizacji pozarządowych składa wniosek o powołanie KDO.
• Prezydent Miasta decyduje o powołaniu KDO.
• Każda z działających na terenie Łodzi organizacji, przystąpić może do działającego w Łodzi KDO, 
 o ile jej cele statutowe są zbieżne z obszarem działalności komisji.
• KDO m.in. konsultuje i współtworzy akty prawne, konsultuje projekty ogłoszeń konkursowych 
 w obszarach właściwych dla danego KDO itd.
• KDO zobowiązane jest do protokołowania swoich posiedzeń i przesyłania rocznych sprawozdań  
 ze swojej działalności.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:
• Współtworzenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
 zwierząt w Łodzi (KDO ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt).
• Przyjęcie rekomendacji do Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi  
 (KDO ds. kultury).

mailto:zespop%40uml.lodz.pl?subject=
mailto:l.prykowski%40uml.lodz.pl?subject=
mailto:s.lesniak%40uml.lodz.pl?subject=
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/polityka-lokalowa-dla-ngo/uzyczenia-lokali-dla-ngo/


      

• Współtworzenie standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w Łodzi (KDO ds.  
 wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób  
 z niepełnosprawnościami).

KIEDY?
Posiedzenie KDO zwoływane jest przez przewodniczących minimum raz na kwartał. Informacje o terminach 
posiedzeń oraz dane kontaktowe są dostępne na stronie https://uml.lodz.pl/ngo w zakładce „Komisje 
Dialogu Obywatelskiego”.

WIĘCEJ INFORMACJI

ŁÓDZKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego to ciało doradcze Prezydenta Miasta Łodzi 
z zakresu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Rada m.in. opiniuje ważne 
akty prawne, inicjuje działania, proponuje nowe narzędzia współpracy, rozwiązuje 
sprawy konfliktowe itd.

DLA KOGO?
Dla organizacji pozarządowych, choć w skład wchodzą również przedstawiciele UMŁ oraz Rady Miejskiej 
w Łodzi.

JAK TO DZIAŁA?
• Organizacje pozarządowe zgłaszają swoich przedstawicieli zainteresowanych pracą w ŁRDPP.
• Spośród zgłoszonych przedstawicieli, 10 dostaje się do ŁRDPP drogą otwartych wyborów (głosują 
 organizacje pozarządowe działające na terenie Łodzi).
• ŁRDPP powoływana jest na 3-letnią kadencję.
• Spotkania ŁRDPP są otwarte dla zainteresowanych, a organizacje pozarządowe
 z Łodzi mogą zgłaszać członkom/członkiniom Rady, sprawy istotne do omówienia na posiedzeniach.
• Rada podejmuje stanowiska w sprawach ważnych dla III sektora. Przyjęte uchwały przekazywane 
 są niezwłocznie Prezydentowi Miasta Łodzi.

KIEDY?
ŁRDPP spotyka się w miarę potrzeb (średnio raz w miesiącu).

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:
• Współtworzenie zasad udostępnienia lokali organizacjom pozarządowym na preferencyjnych  
 warunkach.
• Rekomendowanie zmian w zasadach ogłaszania i przeprowadzania otwartych konkursów ofert 
 dla organizacji pozarządowych w Łodzi.
• Wyrażanie stanowisk w sprawach konfliktowych pomiędzy UMŁ a NGO (np. stanowisko dot.  
 zwolnienia organizacji z podatku od nieruchomości).

KONTAKT:
• Przewodniczący ŁRDPP/Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
 tel. 638-55-65, e-mail: l.prykowski@uml.lodz.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

https://uml.lodz.pl/ngo
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/komisje-dialogu-obywatelskiego/
mailto:l.prykowski%40uml.lodz.pl%20?subject=
 https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/lodzka-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/


      

ŁÓDZKIE CENTRUM OBYWATELSKIE

Ośrodek wspierania organizacji pozarządowych, który prowadzony jest na zlecenie 
Miasta Łodzi. 

DLA KOGO?
Dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

JAK TO DZIAŁA?
• W centrum uzyskać można poradę bądź wziąć udział w szkoleniu z różnych sfer działalności NGO  
 (np. pisania projektów, księgowości, rozliczenia dotacji).
• Organizacja pozarządowa może wynająć sale na spotkania bądź skorzystać z biblioteki  
 pozarządowej.
• W centrum odbywają się również warsztaty tematyczne i spotkania informacyjne dla organizacji  
 pozarządowych.
• Organizacja zainteresowana skorzystaniem z oferty, kontaktuje się z Centrum i uzgadnia możliwość 
 spotkania bądź skorzystania z sali.

KIEDY?
Przestrzeń otwarta: poniedziałek-wtorek, w godz. 9.00-20.00, środa-sobota, w godz. 9:00- 19:00.  
Konieczna wcześniejsza rezerwacja.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:
• Szkolenie „pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych”.  
• Spotkanie dla NGO: Status OPP – prawa i obowiązki organizacji.
• Warsztaty tematyCZNE dot. rozwoju kompetencji cyfrowych. 

KONTAKT: 
W roku 2020 projekt „Łódzkie Centrum Obywatelskie” realizowany jest przez:
• Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 90-135 Łódź, Narutowicza 8/10
 tel.  (42) 207 73 39; 509 899 449; LCO@opus.org.pl 
• Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 90-558 Łódź, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
 tel. 516 089 392 

WIĘCEJ INFORMACJI

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/lodzkie-centrum-obywatelskie/

