Lp.

Departament/jednostka

1.

Departament Administracji
i Społeczeństwa
Informacyjnego

Przykłady typów zadań możliwych do zrealizowania w ramach BO
1. Organizacja inicjatyw popularyzujących ideę społeczeństwa informacyjnego i nowych technologii.

2.

Departament Infrastruktury

2. Prowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe.
3. Organizacja spotkań/debat z młodzieżą, mających na celu zwiększenie świadomości nt. zagrożeń
w Internecie.

1. Budowa miejsc postojowych i parkingów rowerowych w ciągach dróg wojewódzkich i/lub na terenach
będących własnością Województwa Łódzkiego związanych z integracją różnych środków transportu
w węzłach przesiadkowych np. transportu drogowego i transportu kolejowego.
2. Propagowanie podróżowania koleją po regionie np. darmowy przejazd pociągiem połączony
ze zwiedzaniem danej miejscowości.

3.

Departament Kultury
i Edukacji

1. Organizacja wydarzeń kulturalnych tj. festiwali, przeglądów, koncertów, konkursów, spektakli, pokazów
filmowych, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw artystycznych, muzealnych
i innych imprez mających istotne znaczenie dla historii województwa i pamięci historycznej.
2. Edukacja historyczna dzieci i młodzieży realizowana w różnych formach.
3. Wspieranie twórczości ludowej, folkloru charakterystycznego dla terenu województwa łódzkiego.
4. Publikacje i wydawnictwa promujące historię województwa i pamięć historyczną.

4.

Departament Kontroli,
Audytu Wewnętrznego
i Bezpieczeństwa

Działania edukacyjne i promujące bezpieczne zachowania w zakresie:
 ruchu drogowego,
 przebywania i wypoczynku nad wodą,
 udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 różnego rodzaju zagrożeń w życiu codziennym.
Powyższe działania ukierunkowane powinny być w szczególności na dzieci i młodzież z terenu naszego
województwa.

5.

Departament Promocji

Wspieranie rozwoju regionalnego oraz procesów budowania tożsamości regionalnej – upowszechnianie
folkloru i pamięci historycznej.

1. Aktywna integracja rodziny.
2. Działania zwiększające aktywność społeczną następujących grup: osób starszych,
niepełnosprawnych lub o niskim statusie materialnym np. w obszarach sportu, turystyki i kultury.

osób

3. Zajęcia grupowe i indywidualne w zakresie rehabilitacji.
4. Przedsięwzięcia na rzecz integracji międzypokoleniowej osób starszych.
6.

Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

5. Dostępność do dóbr kultury, działań integracyjnych np. sportowych.
6. Wsparcie działań mających na celu wyrównanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
7. Poradnictwo specjalistyczne w zakresie psychoterapii i terapii indywidualnej i rodzinnej (interwencja
kryzysowa).
8. Działania w obszarze redukcji szkód, rehabilitacji (readaptacji, reintegracji) zdrowotnej, społecznej
i zawodowej osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Inicjatywy przyczyniające się do rozwoju i upowszechniania sportu i turystyki, np.:
SPORT
1. Sport dla Wszystkich jako aktywność promująca ruch – programy zwiększające aktywność fizyczną
mieszkańców (dzieci, młodzieży, osób dorosłych) realizowane w formie dodatkowych, pozalekcyjnych
zajęć sportowo-rekreacyjnych.
2. Organizacja różnorodnych form aktywności fizycznej – wydarzenia, imprezy, zawody sportowe,
promujące kulturę fizyczną i zdrowy styl życia.
3. Organizacja aktywnego wypoczynku – sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego
realizowane w formie obozów/kolonii/ półkolonii sportowo-rekreacyjnych.
4. Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym także imprez promujących kulturę
fizyczną (pikniki sportowe, dni sportu, festiwale biegowe, itp. realizowane dla różnych grup społecznych
np. dla rodzin, promując aktywne spędzanie czasu wolnego).
7.

Departament Sportu
i Turystyki

5. Całoroczne szkolenie sportowe organizowane dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w tym także
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
TURYSTYKA
1. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na terenie województwa łódzkiego.
2. Promocja wizerunku województwa łódzkiego jako atrakcyjnego turystycznie.
3. Aktywizacja społeczeństwa na rzecz uprawiania turystyki na terenie województwa łódzkiego.
4. Organizowanie imprez krajoznawczych i turystycznych promujących atrakcje regionu, szlaki turystyczne
i produkty turystyczne stworzone w oparciu o potencjał przyrodniczy, kulturowy i przestrzenny regionu
(np. rajdy rowerowe, piesze, konne, spływy kajakowe, questy, itp.).
5. Tworzenie produktów turystycznych wzbogacających ofertę regionu łódzkiego.
6. Doskonalenie kadr turystycznych, organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań z zakresu turystyki.
7. Wytyczanie, oznakowanie i konserwacja oznakowania szlaków turystycznych opartych o dziedzictwo

kulturowe, przyrodnicze, poprzemysłowe, geoturystyczne itp. regionu.

8.

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Łodzi

Zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:
 remonty i budowy chodników możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym (w całości zlokalizowane
w istniejącym pasie drogowym),
 modernizację, budowę sygnalizacji świetlnych wzbudzanych (w zależności od możliwości zasilania),
 doznakowanie miejsc niebezpiecznych (dodatkowe oznakowanie ostrzegawcze),
 doświetlenie przejść dla pieszych – o ile jest możliwość podłączenia do istniejącej linii energetycznej,
 dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu (np. bariery dla pieszych).
Zadania związane ze zmianą organizacji ruchu wymagają pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego.

9.

Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego

1. Zarządzanie nieruchomościami lub udziałami w nieruchomościach będących własnością Województwa
Łódzkiego, a także pozostających w jego wieczystym użytkowaniu i w samoistnym posiadaniu nie
oddanymi w trwały zarząd, użytkowanie, bądź użytkowanie wieczyste wojewódzkim samorządowym
jednostkom organizacyjnym lub osobom prawnym, przekazanymi Zarządowi Nieruchomości
Województwa Łódzkiego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przez dotychczasowych
władających.
2. Obsługa administracyjno-techniczna lokali użytkowych, co do których Województwu Łódzkiemu
przysługuje prawo najmu.
Zakres działania jednostki obejmuje zarządzanie nieruchomościami w rozumieniu ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz obowiązującymi zasadami
gospodarowania nieruchomościami Województwa Łódzkiego.

10.

Departament Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

1. Promocja produktów tradycyjnych województwa łódzkiego wpisanych na listę prowadzoną przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów
rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.
2. Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

Działania mające na celu umożliwienie choremu osiągnięcie jak największej sprawności, a także zdolności
do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.
Polegać mogą na usunięciu lub ograniczeniu procesów chorobowych, zapobieganiu nawrotom
i postępowaniu choroby, przywracaniu sprawności ruchowej pacjentów, zwalczaniu bólu; zwiększaniu siły
mięśniowej i zakresu ruchu, zapobieganiu długotrwałej niepełnosprawności i jej skutkom.
11.

Departament Polityki
Zdrowotnej

Działania mogą być realizowane np. w warunkach ambulatoryjnych lub domowych poprzez usprawnianie
pacjentów ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez zabiegi
fizjoterapeutyczne m.in. z zakresu kinezyterapii, masażu, elektrolecznictwa, leczenia polem
elektromagnetycznym, światłolecznictwa i termoterapii, hydroterapii, jak również krioterapii. Działania mogą
dotyczyć np. osób po przebytym udarze, wypadku, osób w trakcie i po leczeniu onkologicznym.
O rodzaju rehabilitacji decyduje lekarz.

