
PROTOKÓŁ Z VI POSIEDZENIA 

KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO DO SPRAW WDRAŻANIA KONWENCJI O PRAWACH OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

 

Data posiedzenia:  05.05.2014, godz. 15:00-17:00 

Miejsce: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 

Prowadzący posiedzenie: Piotr Kowalski 

Protokolant: Paweł Gwóźdź 

 

Obecni członkowie KDO (łącznie 15 osób z 13 organizacji): 

Piotr Kowalski, Fundacja Subsidium 

Adam Zawisny, Kolomotywa 

Jerzy Szrejner, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 

Agnieszka Janek, Fundacja Droga do Domu 

Anna Pawelak, Fundacja Magnificat 

Anna Krysztofiak, Polski Związek Głuchych 

Paweł Gwóźdź, Fundacja Aktywizacja 

Zbigniew Głąb, Fundacja Aktywizacja 

Mateusz Kotnowski, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym  

Jerzy Płókarz, Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa 

Marcin Kwiatkowski, Polskie Radio Obywatelskie PL-CB RADIO 

Agnieszka Kacprzak, Fundacja Normalna Przyszłość 

Agnieszka Przybylak – Towarzystwo Przyjaciół „Domu na Osiedlu” 

Aneta Czarnocka – Fundacja Magnificat  

Teresa Jaskóła – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Miejski w Łodzi 

 

Obecni przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi i innych miejskich jednostek organizacyjnych: 

Krzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Łodzi 

Ewa Ściborska, Urząd Miasta Łodzi 

Robert Prencel, Urząd Miasta Łodzi 

Małgorzata Wagner – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dorota Woś-Ahmadi – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej I WPŚ 

 

Goście: 
Małgorzata Pluto-Kowalska -tłumacz języka migowego 
Sławomir Lipke  - Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” 

 



 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

1. Usługi asystenckie 

 

Adam Zawisny przedstawił ideę usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, definicje z 

opracowań naukowych oraz przykłady z innych miast (Kraków, Wrocław, Szczecin). 

 

Gość, Sławomir Lipke, reprezentujący Ośrodek Nowolipie z Warszawy przedstawił  realizowany przez 

jego ośrodek program wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych poprzez usługi asystenckie.  

Program realizowany od 2004 roku, z inicjatywy organizacji pozarządowych, które zainteresowały 

tym władze miasta. Usługi dostępne 7 dni w tygodniu w godz. 8-22. Odpłatność 4,5 zł/3,5 godz. + 1 zł 

za każdą kolejną rozpoczętą godzinę (zasada minimalnej odpłatności, ale nie bezpłatności). Asystenci 

pomagają w czynnościach życiowych, ale nie wyręczają. Usługi towarzyszące – pomoc w ubraniu się, 

umyciu, sprzątaniu. Problem – częste mylenie usług asystenckich z opiekuńczymi. Zatrudnionych jest 

4 koordynatorów i ok. 30 asystentów. Rok 2006 – 36 usług. Obecnie – śr. 12 tys. usług na rok. Usługi 

dostępne dla osób ze stopniem znacznym i umiarkowanym, z każdym rodzajem niepełnosprawności, 

tylko osób pełnoletnich. Asystenci nie mają rejonizacji. Raczej są dobierani pod klienta, w zależności 

od jego indywidualnych potrzeb (np. możliwości pchania wózka, znajomość jęz. migowego). 

Prowadzony jest monitoring usług (ocena, kontrola ze strony koordynatorów). Wg regulaminu usługa 

trwa 3,5 godziny (czas podstawowy). Średni czas rzeczywisty – ok. 2,2 godz. 

 

Pytania do Sławomira Lipke (SŁ) ze strony uczestników posiedzenia: 

Dyrektor Małgorzata Wagner: Podstawa prawna?  

Odp. SŁ: Ośrodek jest jednostką budżetową miasta i realizuje w ten sposób zadania własne. 

Dyrektor Małgorzata Wagner: Koszty?  

Odp. SŁ: ok. 1,5 mln zł/rok 

Dyrektor Małgorzata Wagner:: Zatrudnianie kadry? Weryfikacja?  

Odp. SŁ: Wymagany jest dyplom w zawodzie, odpowiednie kwalifikacje. Czasem są to osoby 

rozpoczynające pracę w zawodzie. Problem – mało chętnych. Są podejmowane starania, żeby 

otworzyć zawód dla osób, które mają trochę inne kwalifikacje, ale adekwatne do tej pracy. 

Piotr Kowalski: Zapotrzebowanie?  

Odp. SŁ: Jest większe niż możliwości. Wykonywanych jest ponad 1000 usług miesięcznie dla ponad 

200 osób. 

Ewa Ściborska: Godziny pracy a wynagrodzenia.  

Odp. SŁ: Równoważny system czasu pracy. Grafiki. 

Jerzy Płókarz: Temat efektywności. Koszty a efekty. Czy nie taniej wspierać rodzinę tak, żeby 

członkowie rodziny pełnili taką rolę.  

Mateusz Kotnowski: Nie każdy może liczyć na pomoc rodziny.  

Agnieszka Janek: Rodzina potrzebuje odpocząć.  

Ewa Ściborska: Osoba niepełnosprawna powinna się nauczyć samodzielności, a nie korzystać ze 

wsparcia rodziny. 

Ewa Ściborska: Koszty przejazdów?  

Odp. SŁ: Ośrodek opłaca koszty przejazdu asystenta. Klienci płacą za przejazdy wg własnych ulg 

uprawnień, itp. 



Zbigniew Głąb: Czy badacie zjawisko usamodzielniania osób, które korzystają z Waszych usług? Odp. 

SŁ: Obserwujemy takie sytuacje, ale nigdy nie badaliśmy. 

Piotr Kowalski: Co można zrobić w Łodzi?  

Dyrektor Małgorzata Wagner: Ważne zadanie i ciekawa koncepcja, ale brak środków w łódzkim 

samorządzie.  

Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski: Dziękujemy za poruszenie tematu. Będziemy weryfikować 

działania realizowane obecnie przez MOPS pod kątem efektywności. Będziemy o tym rozmawiać 

jeszcze. 

 

2. Konkursy ofert ogłaszane przez UMŁ dla organizacji pozarządowych 

 

Piotr Kowalski, nawiązując do dyskusji na poprzednim posiedzeniu KDO, zgłosił obecnym 

przedstawicielom władz miasta w imieniu KDO potrzebę większego dialogu na temat sposobu 

przygotowywania i ogłaszania konkursów, kształtowania kryteriów oceny ofert. 

Piotr Kowalski przedstawił też oczekiwanie co do zamieszczania wymogu dostępności dla osób 

niepełnosprawnych w konkursach ofert z innych tematów niż tylko tych, które są dedykowane 

wyłącznie osobom niepełnosprawnym. Pożądane byłoby zapisanie tego jako warunek minimum dla 

wszystkich konkursów (dostępność dla osób z niepełnosprawnościami jako warunek uzyskania 

dofinansowania Miasta na jakiekolwiek działania). Ewa Ściborska: Uchwalony właśnie Powiatowy 

Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami umożliwi odpowiednie zapisy na ten temat 

w Programie Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Jerzy Płókarz: Czy na pewno tego 

chcemy, czy nie utrudni to realizacji niektórych działań, w których nie muszą brać udziału osoby 

niepełnosprawne, nie zwiększy kosztów? Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski: Zapytamy o to 

wszystkie komórki miasta, opracujemy odpowiednią procedurę. 

Jerzy Płókarz rozpoczął dyskusję o kryteriach formalnych konkursów dla NGO (np. wymóg składania 

sprawozdania merytorycznego jako załącznika). Czy nie byłóby zasadne uproszczenie wymogów 

formalnych?  

Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski:  Organizacje pozarządowe mają możliwość współtworzenia 

zasad i kryteriów. Trzeba brać udział w konsultacjach i proponować. 

 

Protokół sporządził: 

Paweł Gwóźdź 

 


