SPRAWOZDANIE
Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO DO SPRAW WDRAŻANIA KONWENCJI O PRAWACH
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
ZA ROK 2014

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WCHODZĄCE W SKŁAD KOMISJI
W dniu 1 stycznia 2014r. w skład Komisji wchodziło 17 organizacji (15 organizacji, które złożyły
wnioski o utworzenie KDO oraz 3 organizacje, które dołączyły do KDO w trakcie roku 2013 minus
Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję Grupa Wsparcia EPI, które 31.12.2013r. wycofało swoje
członkostwo w Komisji).
W trakcie roku 2014 do KDO dołączyły następujące organizacje: Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego Oddział Łódź, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów
Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.
W wyniku ww. zmian, na koniec roku 2014 w skład Komisji wchodzi 20 organizacji:
1) Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki;
2) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społeczny
„KOLOMOTYWA”;
3) Fundacja SUBSIDIUM;
4) Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym;
5) Towarzystwo Przyjaciół „Domu na Osiedlu”;
6) Fundacja „Droga do Domu”;
7) Fundacja Aktywizacja;
8) Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”;
9) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łodzi;
10) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejski w Łodzi;
11) Łódzki Klub Amazonka;
12) Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa;
13) Polskie Radio Obywatelskie PL-CB RADIO;
14) Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki;
15) Fundacja Normalna Przyszłość;
16) Fundacja „Magnificat”;
17) Fundacja „Niepełnosprawni Pracują”;
18) Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Łódzki;
19) Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego;
20) Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.

PREZYDIUM KOMISJI
Prezydium Komisji przez cały rok 2014 tworzyli:
 Piotr Kowalski (Fundacja SUBSIDIUM) jako Przewodniczący KDO,
 Adam Zawisny (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym „KOLOMOTYWA”) jako Zastępca Przewodniczącego KDO,
 Paweł Gwóźdź (Fundacja Aktywizacja) jako Sekretarz KDO.

Prezydium w ww. składzie zostało wybrane na pierwszym posiedzeniu Komisji w roku 2013. Kadencja
Prezydium upłynęła 20 listopada 2014r. Na pierwszym posiedzeniu po upływie kadencji, dnia
02.12.2014r., odbyły się wybory nowego prezydium. Nowe prezydium, na kolejną roczną kadencję,
zostało wybrane w składzie identycznym do poprzedniego.
PRACOWNICY UMŁ WCHODZĄCY W SKŁAD KOMISJI
W roku 2014 oddelegowani do pracy w Komisji byli następujący przedstawiciele Wydziału Zdrowia i
Spraw Społecznych UMŁ:

1) Ewa Ściborska
2) Robert Prencel
3) Agnieszka Surosz

POSIEDZENIA
W roku kalendarzowym 2014 odbyło się 8 posiedzeń Komisji: 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2
czerwca, 2 września, 21 października, 2 grudnia.
Oprócz członków KDO i oddelegowanych do pracy w Komisji pracowników UMŁ, w posiedzeniach
uczestniczyli przedstawiciele różnych Wydziałów UMŁ oraz miejskich jednostek organizacyjnych, w
tym m.in.:
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 Zarząd Dróg i Transportu
 Łódzki Ośrodek Geodezji
 Wydział Kultury
 Wydział Sportu
 Wydział Budynków i Lokali
 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi .
W posiedzeniu dnia 05.05.2014r. uczestniczył też wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.
Na jedno z posiedzeń (05.05.2014r.) zaproszono eksperta zewnętrznego. Był nim Sławomir Lipke z
Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” (Warszawa).

PRZEDMIOT DZIAŁANIA
W trakcie roku 2014 Komisja zajmowała się następującymi sprawami:
1) Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w
Latach 2014-2020
Projekt Programu, przygotowany w UMŁ, był w trakcie posiedzeń KDO poddawany
kilkakrotnie pod dyskusję. Członkowie Komisji wyrazili szereg zastrzeżeń do treści Programu.
Członkowie Komisji otrzymali w pierwszej połowie lutego możliwość zgłaszania uwag i
propozycji. Były one przesyłane do biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych UMŁ. Część
postulatów zgłoszonych przez członków KDO została wprowadzona do Programu.
Uwzględnione zapisy dotyczyły m.in. działań na rzecz zatrudnienia, usług asystenckich,
mieszkań chronionych, roli organizacji pozarządowych, z zaznaczeniem jednak, że nie
wszystkie propozycje organizacji tworzących KDO zostały zapisane w Programie.

2)

3)

4)
5)

6)

Nie zostały natomiast uwzględnione postulaty związane z kształtem i sposobem tworzenia
Programu, tzn. postulaty oparcia Programu o pogłębioną diagnozę środowiska
niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi, zawarcia w Programie określonych liczbowo celów i
wskaźników ich osiągnięcia oraz prowadzonej w oparciu o liczbowo określone wskaźniki
ewaluacji Programu.
Po przygotowaniu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ ostatecznego projektu
Programu, został on poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu KDO. W głosowaniu
jawnym Komisja podjęła uchwałę o wyrażeniu pozytywnej opinii dla ww. projektu Programu.
W późniejszym czasie Program został również pozytywnie zaopiniowany przez Łódzką Radę
Działalności Pożytku Publicznego oraz przyjęty przez Radę Miasta Łodzi.
Rozmowy na ten temat wdrożenia Programu, jego ewaluacji i mierzalności efektów były
ponownie prowadzone już po zaakceptowaniu projektu Programu przez KDO – szczegółowy
opis znajduje się w protokole z posiedzenia z dnia 7 kwietnia 2014r.
Na spotkaniu 21.10.2014r. przedstawiciele UMŁ poinformowali o zamiarze sporządzenia
ankiety (na styczeń 2015) monitorującej wdrażanie Powiatowego Programu – będzie
konsultowana z organizacjami pozarządowymi, w tym z KDO.
Debata na temat dostępności komunikacyjnej miasta dla osób z niepełnosprawnością
(debata z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg i Transportu)
W trakcie debaty uzgodniono i wyjaśniono szereg szczegółowych kwestii, związanych z
dostępnością ulic, chodników i przejść dla pieszych w trakcie prowadzonych przez miasto
inwestycji, a także dostępnością transportu zbiorowego.
Otwarte konkursy ofert w formie wsparcia przez UMŁ realizacji zadania publicznego
dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Prowadzono dyskusje na temat szerszego informowania przez UMŁ o planowanym terminie
ogłoszenia konkursu, w tym przekazywania takich informacji do organizacji zrzeszonych w
KDO.
Dyskutowano również o kryteriach konkursowych i systemie oceniania wniosków.
W ww. kwestiach nie osiągnięto porozumienia z przedstawicielami Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych w UMŁ.
Dyskutowano również o pomyśle zamieszczania wymogu dostępności dla osób
niepełnosprawnych w konkursach ofert z innych tematów niż tylko tych, które są
dedykowane wyłącznie osobom niepełnosprawnym. W tej kwestii nie było zgodności wśród
członków Komisji. Obecny na spotkaniu w dniu 05.05.2014 wiceprezydent Krzysztof
Piątkowski obiecał konsultacje na ten temat wśród jednostek organizacyjnych miasta oraz
opracowanie odpowiedniej procedury.
Program współpracy Miasta Łodzi z NGO – założenia do Programu – dyskusja z udziałem
Pełnomocnika NGO w UMŁ, Łukasza Prykowskiego (02.06.2014r.)
Mieszkalnictwo chronione
Dyskusja o tym, czy jest w Łodzi potrzeba mieszkań chronionych dla osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności, jaka jest świadomość istnienia różnych alternatyw wobec DPS
oraz o systemie finansowania. Dyskusja była prowadzona z udziałem dyrektorki MOPS,
Małgorzaty Wagner.
Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami
Gość, Sławomir Lipke, reprezentujący Ośrodek Nowolipie z Warszawy, przedstawił
realizowany przez jego ośrodek program wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych

poprzez usługi asystenckie. Program finansowany jest ze środków samorządu miejskiego
Warszawy. Obecni na spotkaniu wiceprezydent Krzysztof Piątkowski oraz dyrektor MOPS
Małgorzata Wagner, wyrazili zainteresowanie tego typu programem, jednocześnie
informując o braku środków na podobne rozwiązania w budżecie Łodzi.
7) Lokale wyborcze – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
Dyskusja na ten temat odbyła się w trakcie 2 posiedzeń Komisji przed wyborami
samorządowymi. Efektem rozmów była poprawa w zakresie sposobu informowania przez
UMŁ o lokalach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Również członkowie KDO
poszerzyli wiedzę na ten możliwości dotarcia do informacji o lokalach dostępnych oraz
otrzymali informacje do przekazania dalej. W szczególności przedstawiciele UMŁ prosili o
rozpropagowywanie informacji o alternatywnych formach głosowania (głosowanie
korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika).
Ponadto przedstawiciele Komisji brali udział w monitorowaniu dostosowania lokali
wyborczych dla niepełnosprawnych wyborców, zarówno przed wyborami do
europarlamentu, jak i przed wyborami samorządowymi.
8) Odbyła się również rozmowa o dostępności stron internetowych Miasta. Obowiązek
spełnienia wymogów do 15 maja 2015r. Problem – brak zaplanowanych środków
budżetowych. Przedstawiciele UMŁ zobowiązali się sprawdzić w ramach Urzędu, jaka jest
świadomość tematu i stan przygotowań.

INNE AKTYWNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI, ZWIĄZANE Z JEJ PRACAMI
Przedstawiciele Komisji wzięli udział 18 marca 2014r. w posiedzeniu Łódzkiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, związanym z obradami nad Powiatowym Programem Działań Na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w Latach 2014-2020. Członkowie KDO, Zuzanna WiśnickaTomalak i Paweł Gwóźdź, referowali wobec ŁRDPP przebieg prac nad Programem, udział KDO w jego
tworzeniu oraz opinię KDO na jego temat. Na tym samym posiedzeniu ŁRDPP wydała Programowi
pozytywną rekomendację.
Przedstawiciele Komisji brali też udział w monitorowaniu dostosowania lokali wyborczych dla
niepełnosprawnych wyborców, zarówno przed wyborami do europarlamentu, jak i przed wyborami
samorządowymi.
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