
 

Protokół 

z posiedzenia KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji 

nr 1/2015 

 
W dniu 12 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie KDO ds. RiPD. W spotkaniu udział 

wzięli przedstawiciele Komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą. 
Tematem spotkania było zaprezentowanie wyzwań wynikających z przyjęcia przez 

Sejm RP ustawy o ratyfikacji Konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet oraz 
przemocy domowej w świetle obowiązków spoczywających na samorządach lokalnych 
wynikających z zapisów Konwencji. 

Drugim tematem była szczegółowa informacja o sytuacji uchodźców i imigrantów 
oraz pozostałych cudzoziemców przebywających lub pracujących na terenie Łodzi. 

W dyskusji zakreślono obszary szczególnych działań podejmowanych przez KDO w 
roku 2015 zarówno zespołowo, jak i aktywności organizacji współtworzących KDO 
podejmowanych w imieniu KDO. 

Za priorytety przyjęto: 
1. podjęcie i rozwinięcie działań edukacyjnych i profilaktycznych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy domowej w świetle założeń dokumentu powstałego przy 
współpracy KDO – „Polityka Społeczna 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych” 

2. podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu interkulturowości i 
integracji obcokrajowców związanych stale lub czasowo z naszym miastem, ze szczególnym 
naciskiem położonym na edukację długofalową adresowaną zarówno do dzieci i młodzieży 
jak i dorosłych 

3. podjęcie działań zmierzających do zdefiniowania i zaprezentowania nowych 
obszarów zagrożeń dyskryminacyjnych wobec narastającego zjawiska poorworkerów i 
prekariatu. 

Przewodniczący KDO poinformował zebranych o podjętej na postawie kompetencji 
wskazanych w Zarządzeniu Prezydent Miasta Łodzi 4129/VI/13 w sprawie wprowadzenia 
"Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu obywatelskiego w 
Mieście Łodzi" w § 12 decyzji o wykluczeniu ze składu KDO ds. RiPD następujących organizacji 
pozarządowych: 

- Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa 
- Polskie Radio Obywatelskie (PL-CB Radio) 
- Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów 
Przewodniczący KDO poinformował zebranych o deklaracji przystąpienia do KDO 

następujących organizacji pozarządowych i wdrożonych w związku z tym wymaganych 
procedurach: 

- Rwanda Diaspora in Poland 
- Stowarzyszenie Ścieżka Kobiety 
- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w dniu 04 marca 2015 r. 
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