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

Data posiedzenia: 09.03.2015, godz. 15:00-17:00
Miejsce: siedziba Polskiego Związku Głuchych oddział Łódź, ul. Nawrot 94/96
Prowadzący posiedzenie: Piotr Kowalski
Protokolant: Paweł Gwóźdź

Obecni członkowie KDO (łącznie 8 osób z 7 organizacji):
Beata Tomecka-Nabiałczyk – Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów UŁ
Piotr Kowalski, Fundacja Subsidium
Paweł Gwóźdź, Fundacja Aktywizacja
Zbigniew Głąb, Fundacja Aktywizacja
Marcin Urbaniak, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”
Adam Zawisny, Stowarzyszenie „Kolomotywa”
Edyta Tomasik, Polski Związek Głuchych
Roman Bartoszuk-Antoszewski, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Koło w Łodzi
Przedstawiciele innych NGO:
Andrzej Łukasz Maranda, PTTK Oddział Łódzki
Obecni przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi i innych miejskich jednostek organizacyjnych:
Robert Prencel, Urząd Miasta Łodzi, Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych
Sylwia Komornicka, Urząd Miasta Łodzi
Łukasz Prykowski, Urząd Miasta Łodzi, Pełnomocnik NGO
Eliza Ziółkowska – Lewandowicz, MOPS Łódź
Marta Wydrzyńska, MOPS Łódź
Hanna Belke-Markiewicz, Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji
Elżbieta Wilczyńska, Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji
Anna Kowalska, Urząd Miasta Łodzi, Wydział Sportu
Anna Świerkocka., Urząd Miasta Łodzi, Wydział Sportu

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
1. Piotr Kowalski przedstawił oczekiwania KDO dotyczące możliwie szerokiego włączania osób
niepełnosprawnych we wszystkie działania finansowane w konkursach otwartych dla
organizacji pozarządowych. Mniej działań powinno być przeznaczonych wyłącznie dla osób
niepełnosprawnych, bardziej należy różnymi sposobami zachęcać do włączającego
charakteru projektów, które nie są dedykowane bezpośrednio osobom niepełnosprawnym.
(np. obowiązek zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, dodatkowa punktacja
za działania włączające w ramach projektu, kryteria oceny premiujące takie działania).
Produkty elektroniczne powstałe w ramach projektów powinny natomiast spełniać standard
dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA.
2. W dalszej części zebrania prowadzone były rozmowy z przedstawicielami kolejnych
Wydziałów i innych jednostek organizacyjnych, na temat konkursów organizowanych lub
planowanych przez te Wydziały
a) Wydział Edukacji
Zdaniem KDO w konkursie na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w każdej ofercie
powinna być uwzględniona grupa osób niepełnosprawnych. Zdaniem Wydziału takie oferty
są, ale dotyczą tylko niewielkiej liczby rodzajów niepełnosprawności, nie są zgłaszane oferty
dot. innych rodzajów niepełnosprawności (szczególnie tych cięższych), przez co te grupy osób
są dyskryminowane. Wydział prosi o rozpropagowanie informacji o konkursie wśród
organizacji pozarządowych.
Adam Zawisny zgłosił propozycję, aby zachęcić do zgłaszania ofert, które dotyczą różnych
rodzajów niepełnosprawności stosując w kryteriach oceny premie punktowe w oparciu o
wagi subwencyjne, stosowane przy obliczaniu subwencji oświatowych, gdzie kwota
subwencji uzależniona jest od stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
W podsumowaniu rozmowy z Wydziałem Edukacji Komisja prosi o przesłanie założeń
planowanego konkursu do konsultacji.
b) MOPS
Przedstawicielka MOPS: Założenia do konkursu na mieszkania chronione zostały przesłane do
konsultacji z KDO i uwzględniliśmy propozycje KDO. Przedstawicielka MOPS przedstawiła plan
innych konkursów na rok 2015.
a. Piotr Kowalski – w konkursie na prowadzenie placówki dziennego pobytu propozycja
zapisu o złamanych barierach w budynku, w którym ma być prowadzona placówka.
b. Adam Zawisny – prośba o usunięcie zapisu, dotyczącego obowiązku przestawienia
tytułu prawnego do lokalu w konkursie na prowadzenie mieszkań chronionych.
Rekomendacja KDO w tym zakresie nie została uwzględniona. W związku z tym
Komisja ponownie rekomenduje likwidację istniejącego zapisu i zmianę na taki, że
wystarczające będzie jedno z następujących proponowanych rozwiązań (lub
wszystkie poniższe rozwiązania łącznie):
- przedstawienie promesy lub umowy warunkowej na zakup lub wynajem
nieruchomości;
- przedstawienie oświadczenia o tym, że, nieruchomość zostanie zapewniona;

- opisowa deklaracja w treści składanej oferty, co do sposobu zapewnienia lokalu z
podaniem konkretnego adresu.
c. Adam Zawisny – prośba o przesłanie również założeń kolejnych planowanych przez
MOPS konkursów.
c) Wydział Sportu
Przedstawiciele Wydziału poinformowali o planowanych na rok 2015 konkursach. Konkursy
są ogłaszane w następującym zakresie: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
Wspieranie szkolenia sportowego, Organizacja zajęć i imprez sportowych z udziałem osób z
niepełnosprawnością, Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, Organizacja
imprez sportowo-rekreacyjnych, Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i
pływających, Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych, Konserwacja
skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe, Organizacja zajęć i
imprez sportowo - rekreacyjnych dla kobiet aktywnych zawodowo.
Członkowie Komisji zaznaczyli, że chcą rozmawiać nie tylko o konkursach dedykowanych
osobom niepełnosprawnym, ale o wszystkich, które są ogłaszane przez Wydział Sportu.
Piotr Kowalski zaproponował, by w konkursie "Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych"
Wydział Sportu uwzględnił dostępność imprezy dla osób niepełnosprawnych jako warunek
dopuszczający ofertę do konkursu (kryterium merytoryczne, którego nie spełnienie będzie
powodowało odrzucenie oferty). Przedstawiciele Wydziału zadeklarowali, że wprowadzenie
takiego zapisu będzie możliwe najwcześniej w przyszłym roku (zapisy tegoroczne nie mogą
już być modyfikowane).
Paweł Gwóźdź zapytał o kryterium dopuszczające w konkursie „organizacja imprez i zajęć
sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością”, które stanowi, iż do złożenia oferty są
uprawnione podmioty, których „podstawowym celem statutowym jest działalność w sferze
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością”. Pytanie:
„Czy tak sformułowane kryterium nie wyklucza z konkursu klubów sportowych, dla których
sport niepełnosprawnych nie jest podstawową działalnością / podstawowym celem
statutowym, ale prowadzą sekcje czy drużyny przeznaczone dla niepełnosprawnych ?”
Według przedstawicieli Wydziału Sportu oferenci nie są wykluczani, jeżeli sport
niepełnosprawnych nie jest ich główną działalnością.
Piotr Kowalski zauważył, że ilość środków przeznaczonych w konkursach na sport osób
niepełnosprawnych jest rażąco nieproporcjonalna do udziału tych osób w społeczeństwie.
d) Wydział Zdrowia
Nieobecne były na spotkaniu osoby odpowiedzialne za konkursy inne niż konkursy Oddziału
ds. Osób Niepełnosprawnych.
Co do samego Oddziału ds. Osób Niepełnosprawnych prośba Adama Zawisnego, by
dokument dotyczący uszczegółowienia kryteriów oceny merytorycznej w postaci
pomocniczych pytań został opublikowany jako oficjalny element ogłoszenia o konkursie.
Robert Prencel: tak właśnie się stało.

3. Piotr Kowalski: nie wszystkie wydziały Urzędu, które zostały zaproszone, przysłały swoich
przedstawicieli (nieobecne były np. wydziały Promocji, Kultury, Zarząd Dróg i Transportu). W
trakcie zapraszania częstym argumentem ze strony poszczególnych wydziałów była
wypowiedź w stylu „Ale my nie zajmujemy się tematyką niepełnosprawności”.
KDO przypomina, że została powołana, aby zajmować się tematyką niepełnosprawności
horyzontalnie i w wielu aspektach, tak jak wszystkie aspekty życia osób niepełnosprawnych
są ujęte w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Wydziały Urzędu Miasta,
którym wydaje się, że ich zakres zadań nie dotyczy osób niepełnosprawnych, tym bardziej
powinny pojawić się na posiedzeniu KDO.
Prośba do Łukasza Prykowskiego, jako przedstawiciela organizacji pozarządowych w Urzędzie
Miasta, by wsparł przedstawicieli KDO w kierowaniu zaproszeń do urzędników.
4. Omówiono zaproszenia na szkolenia dla przedstawicieli KDO, które ostatnio zostały
nadesłane przez OPUS oraz przez Radę Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego.
Omówione zostały możliwości czasowe udziału w tych szkoleniach. Ustalono, że ze względu
na mniejsze wymagania czasowe oraz możliwość uczestnictwa pojedynczych osób z KDO,
weźmiemy udział w szkoleniu proponowanym przez OPUS (data szkolenia: 20 marca 2015r.).
Chętni przedstawiciele KDO zgłoszą się na to szkolenie we własnym zakresie.
5. Następne spotkanie KDO: 20 kwietnia, godz. 15. Temat: wybory prezydenckie (dostępność).
Miejsce zostanie ogłoszone.

Protokół sporządził:
Paweł Gwóźdź, Fundacja Aktywizacja

Załącznik:
Lista obecności.

