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

Data posiedzenia: 03.02.2014, godz. 15:00-18:00
Miejsce: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104
Prowadzący posiedzenie: Piotr Kowalski
Protokolant: Paweł Gwóźdź

Obecni członkowie KDO (łącznie 17 osób z 12 organizacji):
Piotr Kowalski, Fundacja Subsidium
Jerzy Płókarz, Polskie Radio Obywatelskie PL-CB RADIO, Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa
Agnieszka Janek, Fundacja Droga do Domu
Anna Pawelak, Fundacja Magnificat
Edyta Tomasik, Polski Związek Głuchych
Ewa Twardowska, Polski Związek Głuchych
Paweł Gwóźdź, Fundacja Aktywizacja
Adam Zawisny, Stowarzyszenie Kolomotywa
Michał Ciupa, Stowarzyszenie Kolomotywa
Beata Tomecka-Nabiałczyk, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów
Uniwersytetu Łódzkiego
Alicja Kotlarek, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu
Łódzkiego
Michał Włochyński, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu
Łódzkiego
Marcin Urbaniak, M.S.P. „Słyszę Serce”
Katarzyna Kubiak, PPPW CENTERKO
Monika Mazur, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Łukasz Wasilewski, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Zbigniew Głąb, Fundacja Aktywizacja

Obecni przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi i innych miejskich jednostek organizacyjnych:
Jolanta Piotrowska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Jacek Orman, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Paweł Michalski, Urząd Miasta Łodzi
Robert Prencel, Urząd Miasta Łodzi
Agnieszka Surosz, Urząd Miasta Łodzi
Anna Salska, Urząd Miasta Łodzi, Wydział Kultury
Hanna Fieńko, Urząd Miasta Łodzi, Wydział Budynków i Lokali
Marta Jolanta Węgierska, Łódzki Ośrodek Geodezji
Monika Stefaniak, Urząd Miasta Łodzi, Wydział Sportu

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
1. Przedstawienie trzech nowych organizacji (Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i
Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, PPPW CENTERKO), w
tym jedna z nich (Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu
Łódzkiego) złożyła wniosek o przystąpienie do KDO.
2. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach
2014-2020, dalej zwany Powiatowym Programem:
a) Tematów środków finansowych z budżetu miasta na realizację Powiatowego Programu –
dyrektor Paweł Michalski poinformował, że nie ma możliwości zwiększenia środków na ten
cel, budżet miasta jest napięty.
b) Piotr Kowalski: Sugestia wpisania do Powiatowego Programu info o tym, jakie są plany
aplikowania przez Miasto o środki UE na zadania zawarte w Programie.
c) Ewa Ściborska: Jest znacznie mniej środków z budżetu Miasta na zadania związane z
osobami z niepełnosprawnością, liczymy na zwiększenie ilości środków PFRON.
d) Rozmowa o sensowności dofinansowywania ze środków MOPS turnusów rehabilitacyjnych.
Zgoda pomiędzy częścią obecnych na posiedzeniu członków KDO a dyrektor Wagner z
MOPS, że ze względu na to, że jest to zadanie obligatoryjne, nie można z niego
zrezygnować, ale można przenieść z początku, na dalsze miejsce w programie. Piotr
Kowalski: Propozycja uchwały KDO w sprawie przesunięcia turnusów rehabilitacyjnych.
Głosy przeciwne – problem nie jest w turnusach, ale w kiepskich ich
organizatorach/ośrodkach. Przewodniczący nie zdecydował się poddać pod głosowanie
propozycji uchwały.
e) Dodatkowy głos w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Edyta Tomasik,PZG): Pojawiły się
problemy w braku informacji o organizowanych turnusach oraz w niedostępności tej
informacji dla osób głuchych. Piotr Kowalski do MOPS: prosimy o dostępność informacji w
języku migowym.
f) Edyta Tomasik (PZG) – porusza kwestię nie realizowania rozporządzenia na temat
zapewnienia tłumacza dla osób głuchych (nie tylko w urzędach, gdzie taka obsługa jest
realizowana, ale też np. w szkołach na wywiadówce, w trakcie wizyty u lekarza, itd.).
Odpowiedź MOPS – nie realizujemy tego zadania w całości, gdyż brakuje środków.
g) Adam Zawisny, pytanie do Wydziału Edukacji: Subwencja oświatowa, a środki przeznaczane
na szkolnictwo specjalne (zapytał, bo w wielu gminach jest problem nie przekazywania tych

środków we właściwe miejsce, tzn. do szkół, w których uczą się dzieci z
niepełnosprawnością).
Przedstawicielka Wydziału Edukacji twierdzi, że w Łodzi środki te są przyznawane
sprawiedliwie (idąc w ślad za dzieckiem).
Został też poruszony temat braku pielęgniarek w szkołach, podczas, gdy nauczyciele nie
mają możliwości wykonywania ich obowiązków. Odpowiedź - brak odpowiednich środków z
NFZ.
h) Temat działań w obszarze kultury – chcemy, aby w konkursach na zlecenie działań
organizacjom pozarządowym w dziedzinie kultury były przyznawane dodatkowe punkty za
dostępność działań dla osób z niepełnosprawnościami. Propozycja zapisania w Powiatowym
Programie, że wszystkie konkursy w obszarze kultury powinny mieć taki zapis. Do tego
powinny być określone wskaźniki realizacji, określające planowaną liczbę ofert, konkursów,
dofinansowanych projektów.
i) Temat asystentury (zgłoszony przez Adama Zawisnego): Rozważyć zlecenie działań tego
typu organizacji pozarządowej, wpisać konkretny wskaźnik w Powiatowy Program.
Odpowiedź MOPS: Wpisywanie nie ma sensu, bo nie ma na ten cel środków w budżecie
Miasta.
j) Mieszkalnictwo chronione (temat zgłoszony przez Adama Zawisnego): Czy będą mieszkania
chronione dla kolejnej grupy osób? Odpowiedź MOPS: Brak środków w budżecie. Adam
Zawisny: Wykazanie, że utrzymanie osoby w mieszkaniu chronionym jest tańsze niż w DPS.
k) Temat programu Mia100 Kamienic: Przedstawiciele KDO wnioskują o zapewnienie w
programach rewitalizacyjnych miasta przygotowania określonej liczby mieszkań
dostępnych. Pytanie o taką możliwość zostało skierowane do obecnego na posiedzeniu
przedstawiciela Wydziału Budynków i Lokali UMŁ. Okazuje się jednak, że Wydizał ten nie
odpowiada za realizację programu Mia100 Kamienic. Niekt z obecnych na posiedzeniu nie
potrafił wskazać komórki organizacyjnej UMŁ, odpowiedzialnej za ten Program. Temat
został odłożony na inne spotkanie.
l) Agnieszka Janek – poruszyła temat potrzeby uruchomienia hostelu dla osób z
niepełnosprawnościami, z którego mogliby korzystać np. rodzice i opiekunowie osób
niepełnosprawnych, nie mający możliwości zostawienia ich pod opieką innej osoby.
m) Dyskusja na temat ewaluacji Powiatowego Programu i zapisania w treści Programu
konkretów odnośnie technik ewaluacji i jej częstotliwości oraz źródeł jej finansowania.
Jerzy Płókarz: Obawa, że prowadzenie badań i ewaluacji Programu pochłonie środki, które
mogłyby być przeznaczone na bezpośrednią pomoc osobom niepełnosprawnym.
Czy rzeczywiście muszą to być środki zabrane osobom niepełnosprawnym?
Propozycja Piotra Kowalskiego – wnioskowanie o przeznaczenie na ten cel np. środków z
realizacji strategii i polityk miejskich.
n) Na zakończenie dyskusji na temat Powiatowego Programu uzgodniono, że każda z
organizacji osobno prześle do 11 lutego br. swoje uwagi na temat Programu do biura
Rzecznika Osób Niepełnosprawnych UMŁ.
3. Pismo Zarządu Dróg i Transportu w sprawie przejścia dla pieszych przy Galerii Łódzkiej,
omawianego na poprzednim posiedzeniu KDO. Odpowiedź ZDiT sprowadza się do tego, że
omawianego przejścia nie da się przystosować, aby było bardziej dostępne. Poza tym, jest to
przejście tymczasowe, tylko na czas przebudowy trasy WZ. Treść odpowiedzi ZDiT spowodowała
propozycję, złożoną przez Pawła Gwoździa, aby na następne spotkanie KDO zaprosić

przedstawicieli ZDiT i porozmawiać o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami inwestycji
komunikacyjnych będących w trakcie realizacji.
4. Uzgodnienie tematów kolejnych posiedzeń KDO:
marzec – dostępność inwestycji komunikacyjnych (zaproszenie ZDiT),
kwiecień – usługi asystenckie,
wrzesień – dostępność lokali wyborczych.

Protokół sporządził:
Paweł Gwóźdź

