SPRAWOZDANIE
Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO DO SPRAW WDRAŻANIA KONWENCJI O PRAWACH
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
ZA ROK 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WCHODZĄCE W SKŁAD KOMISJI
W roku 2015 nie zmienił się skład KDO. Żadna z organizacji nie zrezygnowała, ani nie została
wykluczona. Nie przystąpiła też żadna nowa organizacja.
Przez cały rok 2015 w skład Komisji wchodziło zatem 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 do dnia 02.12.2015r. (do dnia upływu kadencji) 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.
Na posiedzeniu w dniu 08.12.2015r. wybrane zostało nowe prezydium w składzie:
Adam Zawisny (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym „KOLOMOTYWA”) jako Przewodniczący KDO,
Jacek Kaczorek (Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym) jako Zastępca Przewodniczącego
KDO,
Paweł Gwóźdź (Fundacja Magnificat) jako Sekretarz KDO.

PRACOWNICY UMŁ WCHODZĄCY W SKŁAD KOMISJI
W roku 2015 oddelegowani do pracy w Komisji byli następujący przedstawiciele Wydziału Zdrowia i
Spraw Społecznych UMŁ:

1) Ewa Ściborska
2) Robert Prencel
3) Agata Tylipska

POSIEDZENIA
W roku kalendarzowym 2015 odbyło się 8 posiedzeń Komisji: 20 stycznia, 17 lutego, 9 marca,
21kwietnia, 9 czerwca, 22 września, 28 października, 8 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
Wydział Informatyki
Wydział Budynków i Lokali,
Wydział Sportu,
Wydział Edukacji,
Wydział Spraw Obywatelskich,
Wydział Organizacyjno-Prawny,
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi .

Na jedno z posiedzeń (05.05.2014r.) zaproszono eksperta zewnętrznego. Był nim Jacek Zadrożny,
redaktor merytoryczny Społecznego Alternatywnego Raportu z realizacji Konwencji ONZ o Prawach
Osób z Niepełnosprawnościami, który moderował dyskusję na temat możliwości pełniejszego
wdrożenia Konwencji w działaniach Urzędu Miasta Łodzi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA
W trakcie roku 2015 Komisja zajmowała się następującymi sprawami:
1) Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi
w Latach 2014-2020
Ewaluacja Programu. Rzeczywisty kształt procesu ewaluacji i potrzeby w tym zakresie.
KDO otrzymała od Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, Sprawozdanie z wykonania
Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi
w roku 2014. Sprawozdanie było przedmiotem analizy KDO i podstawą do rozmów
z przedstawicielami jednostek organizacyjnych UMŁ na temat realizacji Programu.

2) Otwarte konkursy ofert w formie wsparcia przez UMŁ realizacji zadania publicznego.
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.
KDO podjęła uchwałę rekomendującą zniesienie obowiązku załączania sprawozdania
merytorycznego do ofert składanych przez NGO w konkursach Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych, wdrożenie w konkursach organizowanych przez Wydział Zdrowia punktacji
w pełni zgodnej z nowym projektem zarządzenia odnośnie trybu konkursów ofert dla NGO,
załączanie do ogłoszeń konkursów załącznika z projektu nowego zarządzenia - wskazującego
pytania pomocnicze przy ocenianiu ofert, którymi będą kierować się komisje konkursowe.
Podobnie jak w roku poprzednim, zajmowano się ujmowaniem w konkursach różnych
wydziałów UMŁ, kryteriów włączających osoby z niepełnosprawnościami, nawet jeżeli
konkurs nie jest tematycznie wprost skierowany do takich osób. Ma to umożliwić możliwie
szerokie włączanie 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.

3) Pomoc społeczna. Konieczność deinstytucjonalizacji. Regulaminy DPS.
KDO zaproponowała Wieloletni Plan Deinstytucjonalizacji Wsparcia w Środowisku Lokalnym
w Mieście Łodzi. KDO zamierza prowadzić w kolejnym roku działania (np. warsztaty) na temat
planów deinstytucjonalizacji wsparcia.
Podjęto też temat regulaminów łódzkich DPS i ich zgodności z prawem. Debata na ten temat,
z udziałem wicedyrektor MOPS, Agnieszki Duszkiewicz-Nowackiej, odbyła się na grudniowym
posiedzeniu KDO.

4) Mieszkalnictwo chronione
W pierwszej połowie roku prowadzono działania zmierzające do uzyskania jak największej
możliwości poszerzenia oferty mieszkalnictwa chronionego w Łodzi, zarówno co do liczby
miejsc, jak i co do rodzajów niepełnosprawności. Miało się to odbyć w ramach środków
przeznaczonych przez Miasto do rozdysponowania w wieloletnim konkursie na prowadzenie
mieszkań chronionych, który to konkurs miał być rozpisany na początku roku przez MOPS.
KDO dążyła do tego, by w konkursie mogła wziąć udział jak najszersza grupa organizacji,
zainteresowanych prowadzeniem mieszkań chronionych.
Cel KDO nie został osiągnięty, ponieważ:
MOPS nie wykazywał gotowości do dialogu w zakresie kształtowania kształtu
konkursu,
MOPS nie zgodził się na wprowadzenie sugerowanych przez KDO zmian w zapisach
konkursu,
w wymogach stawianych oferentom pozostawiono konieczność przedstawienia już
w momencie składania oferty konkursowej, prawa do korzystania z nieruchomości,
w której miałyby być prowadzone działania.
Kolejną rozmowę na temat mieszkalnictwa chronionego przeprowadzono na posiedzeniu
w grudniu. Brała w niej udział wicedyrektor MOPS, Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka.
Po rocznej przerwie, ponownie poruszono temat przeprowadzenia badania potrzeb
na mieszkania chronione. Zaproponowane zostało badanie ankietowe, głównie wśród
organizacji i instytucji pracujących z osobami z niepełnosprawnością. MOPS wyraził chęć
udziału w tworzeniu ankiety oraz późniejszym przeprowadzaniu samego badania, również
w obrębie MOPS.

5) Lokale wyborcze – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
Omawiano i sprawdzano dostępność obwodowych komisji wyborczych przygotowywanych
do wyborów prezydenckich 2015. Przedstawiciele KDO wzięli udział w sprawdzaniu
dostosowania lokali w ramach objazdu tychże lokali na dzień przed wyborami.

W trakcie kwietniowego posiedzenia przekazano obecnym przedstawicielom UMŁ konkretne
rekomendacje, dotyczące dostosowania lokali (m.in. odpowiednia ilość światła w
pomieszczeniach do głosowania, zawieszanie ogłoszeń niżej tak, aby osoby korzystające
z wózków były w stanie je przeczytać).
Podsumowano też i obliczono, że w Łodzi w ramach wyborów prezydenckich 2015 było
zaledwie 15,14% lokali dostosowanych, a zatem o 18,16 punktów procentowych mniej niż
wynika to z aktów prawnych (powinno być 33,3%).

6) Debata na temat dostępności komunikacyjnej miasta dla osób z niepełnosprawnością
(debata z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg i Transportu)
Omawiano dostosowanie inwestycji na trasie W-Z i błędy w tym zakresie. Omawiano
niedostateczną dostępność komunikacyjną dla osób pieszych, przebudowywanych
skrzyżowań, w trakcie trwania inwestycji/remontów. Omawiano stan dostępności taboru
MPK, w tym taboru specjalistycznego, przeznaczonego do przewozu osób
z niepełnosprawnością. Omawiano ilość miejsc do parkowania dla osób
z niepełnosprawnością.

7) Odbyła się również rozmowa o dostępności stron internetowych Miasta i nie wypełniania
obowiązku spełnienia wymogów WCAG 2.0. Plany UMŁ, dotyczące budowy całkowicie nowej
platformy internetowej. KDO zgłosiła chęć konsultowania SIWZ.

8) Edukacja włączająca.
Szkoły włączające a szkoły specjalne. Konieczność zapewnienia pełnej możliwości wyboru.
Braki w tym zakresie.

9) W roku 2015 zdarzało się, że KDO miała trudność w uzyskaniu odpowiedzi:
na zaproszenia na posiedzenia KDO, kierowane do komórek UMŁ,
na prośby o przesłanie do konsultacji projektów zarządzeń, ogłoszeń o konkursach
czy innych informacji (w czym przodował MOPS).
Dlatego też, w ramach swoich działań, KDO musiała przypominać, 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. KDO wystosowała też prośbę do Pełnomocnika organizacji
pozarządowych w Urzędzie Miasta, o wsparcie w zapraszaniu urzędników na posiedzenia.

INNE AKTYWNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI, ZWIĄZANE Z JEJ PRACAMI
Przedstawiciele Komisji, Beata Tomecka-Nabiałczyk i Paweł Gwóźdź wzięli udział w warsztacie,
poświęconym ulepszeniu formuły i sposobu działania łódzkich Komisji Dialogu Obywatelskiego,
który poprowadził w dniu 20.03.2015r. Zbigniew Wejcman – krajowy ekspert w zakresie dialogu
publiczno-społecznego.

Sprawozdanie przygotował:
Paweł Gwóźdź, Sekretarz KDO

