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

Data posiedzenia: 8.12.2015, godz. 15:00-17:00
Miejsce: Urząd Miasta Łodzi
Prowadzący posiedzenie: Piotr Kowalski / Adam Zawisny
Protokolant: Paweł Gwóźdź

Obecni członkowie KDO (łącznie 5 osób z 5 organizacji):
Adam Zawisny, Stowarzyszenie Kolomotywa
Paweł Gwóźdź, Fundacja Magnificat
Zbigniew Głąb, Fundacja Aktywizacja
Piotr Kowalski, Fundacja Subsidium
Jacek Kaczorek, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
Obecni przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi i innych miejskich jednostek organizacyjnych:
Agata Tylipska, Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych UMŁ
Ewa Ściborska, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Łodzi
Robert Prencel, Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych UMŁ
Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka, MOPS

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
1. Zainicjowany z inicjatywy UMŁ przegląd obecności organizacji członkowskich KDO na
posiedzeniach w roku 2015. Rozmowa o kryteriach i potrzebie ewentualnego wykluczenia
organizacji nieaktywnych, w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu Prezydenta w sprawie
wprowadzenia "Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu
obywatelskiego w Mieście Łodzi".
Uzgodniono, że Prezydium KDO skontaktuje się z nieaktywnymi organizacjami w celu
uzyskania deklaracji o ich dalszym zaangażowaniu.
2. Przystąpiono do wyborów Prezydium KDO na kolejną kadencję. Przewodniczący zapytał o
kandydatury do Prezydium. Zgłoszone zostały 3 kandydatury: Adam Zawisny, Paweł Gwóźdź,
Jacek Kaczorek.
Adam Zawisny zgodził się kandydować na funkcję przewodniczącego, Jacek Kaczorek zgodził
się kandydować na funkcję Zastępcy Przewodniczącego, Paweł Gwóźdź zgodził się
kandydować na funkcję Sekretarza.

3. Przeprowadzono głosowanie jawne. Wyniki:
a. Wybór Adama Zawisnego na funkcję Przewodniczącego KDO: za głosowało 5 osób,
przeciw 0 osób, wstrzymała się od głosu 1 osoba.
b. Wybór Jacka Kaczorka na funkcję Zastępcy Przewodniczącego KDO: za głosowały 4
osoby, przeciw 0 osób, wstrzymała się od głosu 1 osoba.
c. Wybór Pawła Gwoździa na funkcję Sekretarza KDO: za głosowało 5 osób, przeciw 0
osób, wstrzymała się od głosu 1 osoba.
4. Nowy Przewodniczący KDO przejął prowadzenie posiedzenia.
5. Omówiono Sprawozdanie z wykonania Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020, w zakresie Rozdziału 6 – Prawa
osób z niepełnosprawnościami.
6. Omówiono korzystanie z usługi wideotłumacza w Urzędzie Miasta Łodzi i miejskich
jednostkach – zrealizowanych zostało ok. 20 połączeń.
7. Omówiono opiniowanie projektów inwestycyjnych przez Miejską Społeczną radę ds. Osób
Niepełnosprawnych.
8. W związku z wysłanym przez Adama Zawisnego do MOPS wnioskiem o udzielenie informacji
publicznej na temat regulaminów łódzkich Domów Pomocy Społecznej (udostępnienie
regulaminów porządkowych wszystkich łódzkich DPS oraz informacji o zmianach w w/w
regulaminach na przestrzeni ostatnich kilku lat), poproszono obecną na spotkaniu
wicedyrektor MOPS Agnieszkę Duszkiewicz-Nowacką o ustosunkowanie się do tego tematu.
Powołano się przy tym na publikację w kwartalniku PFRON na temat zgodności regulaminów
łódzkich DPS z prawem, opartą o pracę doktorską dr. Krzysztofa Kurowskiego (pełna praca
dostępna: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wolnosci_i_prawa_srodki_5.pdf ).
Zdaniem pani Dyrektor, publikacja jest zbyt ogólna i nie odzwierciedla całości zjawiska. Pani
Dyrektor mówi, że sama prześledziła kilka regulaminów i nie znalazła w nich niczego, co by
budziło zastrzeżenia. Były też kontrole w łódzkich DPS, w trakcie których nie stwierdzono
nieprawidłowości.
Zbigniew Głąb jako przykład niesłusznego ograniczania praw mieszkańca DPS podaje zakaz
wyjścia bez opieki innej osoby dorosłej.
Dyskusja – za i przeciw kontroli samodzielnego wychodzenia osób z DPS. Dyrektor MOPS i
przedstawiciele organizacji podają różne argumenty i przykłady za i przeciw.
9. Wicedyrektor MOPS Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka informuje o planowanej nowelizacji
Ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza nową kategorię DPS – dom dla osób
cierpiących na chorobę alkoholową, co pozwoli na osobne, wyspecjalizowane traktowanie
osób z tym problemem.
10. Mieszkalnictwo chronione – kolejna rozmowa na temat przeprowadzenia badania potrzeb na
mieszkania chronione.
Wg wicedyrektor MOPS, opartych o obserwacje wśród osób starających się o miejsce w DPS,
niska jest świadomość społeczna istnienia alternatywnych możliwości opieki społecznej
(mieszkania chronione, usługi opiekuńcze). Stąd duża kolejka do DPS. Liczba oczekujących na
miejsce w DPS jest też sztucznie pompowana przez osoby zapisujące się „na zapas” (teraz
jeszcze nie potrzebują, ale zaklepują sobie miejsce na przyszłość).

Jako dobry przykład w zakresie mieszkalnictwa chronionego pani Dyrektor podała Stargard
Szczeciński.
Adam Zawisny przedstawia pomysł na przeprowadzenie badania ankietowego
zapotrzebowania na mieszkania chronione z udziałem dr Agnieszki Dudzińskiej. MOPS wyraził
chęć udziału w tworzeniu ankiety oraz późniejszym przeprowadzaniu samego badania w
obrębie MOPS.
11. Zbigniew Głąb poruszył temat, czy w przypadku osób niepełnosprawnych, których rodzice
zmarli, jest możliwość przekształcania ich mieszkań na mieszkania asystenckie.
12. Poruszona skrótowo została potrzeba stworzenia Wieloletniego Planu
Deinstytucjonalizacji/Wsparcia w Środowisku Lokalnym w Mieście Łodzi (nazwa robocza),
aby móc w sposób zaplanowany w większym stopniu wdrażać formy wsparcia osób w
środowisku lokalnym (m.in. poprzez mieszkania chronione, usługi asystenckie, usługi
opiekuńcze, rodzinne domy pomocy).
W ramach tego tematu pojawił się pomysł warsztatowych posiedzeń KDO z udziałem szerszej
grupy osób i organizacji/instytucji (najpierw z obszaru niepełnosprawności, następnie
potencjalnie także z obszaru seniorów oraz dzieci) w celu stworzenia kręgosłupa procesu
deinstytucjonalizacji/wsparcia w środowisku lokalnym w Łodzi.
Warsztatowe posiedzenie KDO w tym temacie byłoby wstępnie planowane w okresie lutymarzec 2016.
13. Ewa Ściborska: W lutym będzie znana alokacja powiatowych środków PFRON.
Adam Zawisny: KDO chce opiniować podział tych środków, m.in. w temacie wykorzystania ich
na mieszkalnictwo chronione.

Protokół sporządził:
Paweł Gwóźdź, Fundacja Magnificat

Załącznik:
Lista obecności.

