PROTOKÓŁ Z XI POSIEDZENIA
KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO DO SPRAW WDRAŻANIA KONWENCJI O PRAWACH OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Data posiedzenia: 20.01.2015, godz. 16:30-18:30
Miejsce: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104
Prowadzący posiedzenie: Piotr Kowalski
Protokolant: Zbigniew Głąb

Obecni członkowie KDO (łącznie 7 osób z 6 organizacji):
Zbigniew Głąb, Fundacja Aktywizacja
Piotr Kowalski, Fundacja Subsidium
Paweł Gwóźdź, Fundacja Aktywizacja
Marcin Joachimiak, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół „Domu na Osiedlu”
Jerzy Płókarz, Sztab Ratownictwa SSR
Adam Zawisny, Stowarzyszenie „Kolomotywa”
Marcin Kwiatkowski, Zarząd Główny PL – CB Radio
Obecni przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi i innych miejskich jednostek organizacyjnych:
Robert Prencel, Urząd Miasta Łodzi
Eliza Ziółkowska – Lewandowicz, MOPS Łódź
Marta Wydrzyńska, MOPS Łódź
Mariola Ciapczyńska, Urząd Miasta Łodzi
Ewa Ściborska, Urząd Miasta Łodzi

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
1. Adam Zawisny przedstawił tematykę spotkania: mieszkania chronione. W przedstawionym
wprowadzeniu podkreślono, że mieszkania chronione mogą stać się alternatywą dla domów
pomocy społecznej jako forma zmierzająca do usamodzielniania osób z niepełnosprawnością
zgoda z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. Zaznaczono również, że jest to forma
tańsza w porównaniu z innymi podobnymi formami pomocy instytucjonalnej, podane zostały
przykłady innych miast wdrażających ideę mieszkalnictwa chronionego. Zostało również
postawione pytanie o możliwości miasta Łodzi w zakresie wspierania mieszkalnictwa
chronionego.
2. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przedstawili zasady
funkcjonowania zadania związanego z mieszkalnictwem chronionym na terenie miasta. Jako
jedną z najważniejszych zmian wskazano rozszerzenie zakresu dostępności mieszkalnictwa
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chronionego na wszystkie rodzaje niepełnosprawności. Jednocześnie poinformowano o
wysokości środków przeznaczonych na zadanie (ok. 370 tys. zł) oraz o aktualnej liczbie miejsc w
mieszkaniach chronionych na terenie Łodzi (43). Podkreślony został brak dużej liczby oferentów
startujących w konkursach na tego typu zadanie publiczne. Wskazano, że na obecnym etapie
pełne zasady konkursu nie są jeszcze znane, a konkurs powinien zostać ogłoszony na przełomie
lutego i marca 2015 roku. Ustalono, że Komisja Dialogu Obywatelskiego Do Spraw Wdrażania
Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Rozwiązywania Problemów Osób z
Niepełnosprawnościami będzie miała możliwość zaopiniowania projektu ogłoszenia o konkursie.
Dyskusja na temat sposobu rozstrzygania konkursów i zachęcania oferentów do składania ofert
na realizację zadań związanych z mieszkalnictwem chronionym. Dyskutowane były
dotychczasowe warunki konkursów, a także propozycja (P. Kowalski) dotycząca rozstrzygania
konkursu poprzez spotkanie oferentów i podział poszczególnych zadań w zależności od ich
możliwości wykonawczych. Podkreślona została także (E. Ściborska) potrzeba odpowiedniej
konstrukcji zadania, w szczególności określenie liczby osób chcących korzystać z mieszkań
chronionych, a także konkretnych potrzeb tej grupy.
Dyskusja wokół definicji mieszkania chronionego. Potrzeba rozróżnienia mieszkań treningowych
i docelowych. Dyskusja na temat mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością
ruchową. Problem czasowości pobytu w mieszkaniach chronionych. Dyskusja o kosztach
mieszkań chronionych. Kwestia różnic między mieszkalnictwem chronionym, a mieszkalnictwem
wspieranym.
Informacja MOPS na temat sposobów docierania do potencjalnych beneficjentów mieszkań
chronionych – akcja informacyjna dla mieszkańców miasta prowadzona jest za pośrednictwem
pracowników socjalnych, a także przy pomocy podmiotów trzeciego sektora, szpitali oraz przez
Internet (strony internetowe MOPS).
Na podstawie dyskusji pojawiła się propozycja (E. Ściborska) przygotowania programu
pilotażowego dla osób z niepełnosprawnością, które chciałyby skorzystać z mieszkań
wspomaganych (innych niż mieszkań chronionych lub też w ramach mieszkań chronionych).
Powinna zostać określona grupa docelowa – jej liczebność i potrzebny zakres wsparcia, a także
kwestie związane ze spełnianiem odpowiednich kryteriów dochodowych. Sprecyzowanie grupy
pomogłoby w precyzyjnym określeniu potrzeb i staraniach o dodatkowy lokal od miasta.
Termin następnego spotkania KDO ustalony został na 17 lutego 2015. Temat spotkania zostanie
rozesłany drogą mailową.

Protokół sporządził:
Zbigniew Głąb, Fundacja Aktywizacja

Załącznik:
Lista obecności.

